
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA . COMPUR                                                              299ª REUNIÃO ORDINÁRIA . DEZEMBRO . 2022   

Solicitação de Autorização para Exercício de Atividade do Grupo III

 Autorização para Exercício de Atividade do Grupo III

 

Restaurante Fazendinha São Bento LTDA

Processo:  31.00522401/2022-92 
Interessado: Maria Cristina Rebello Horta Jardim Lapertosa

4.4. 
Relatoria: Vereador Bráulio Lara



CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA . COMPUR                                                              299ª REUNIÃO ORDINÁRIA . DEZEMBRO . 2022   

Solicitação de Autorização para Exercício de Atividade do Grupo III

APRESENTAÇÃO
Trata-se de um restaurante 
implantado em via 
preferencialmente residencial, não 
implantada oficialmente. O entorno 
imediato da edificação é 
caracterizado predominantemente 
por lotes vagos, edificações 
residenciais multifamiliares, de uso 
misto e de serviços. 

O horário de funcionamento do 
empreendimento, conforme dados 
fornecidos pelo empreendedor é de 
quinta à sábado: 11:30 às 22hs e 
Domingo: 11:30 às 17hs. 
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Imagem: Google Earth, Dez/2022

Atividades desenvolvidas e requeridas para a regularização do estabelecimento: 

- CNAE 561120200 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas - Grupo 3 
quando exercida em área superior à 100m² 

- CNAE 561120100 - Restaurantes e similares - Grupo 3 quando exercida em área superior à 100m² 

- CNAE 471210000 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns - Grupo 2 
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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
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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



CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA . COMPUR                                                              299ª REUNIÃO ORDINÁRIA . DEZEMBRO . 2022   

Solicitação de Autorização para Exercício de Atividade do Grupo III

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 rua Kepler, no trecho que abrange o empreendimento, é classificada como Via Local de uso 
Preferencialmente Residencial - VR, e portanto não admitem as atividades de Restaurantes e 
similares, quando com área superior a 100,00m² (cem 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, 2022)
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ANÁLISE SUPLAN
Conforme ilustram as imagens, 
a rua Kepler não é totalmente 
implantada no bairro São Bento. 
O trecho implantado apresenta 
permissividade VM – Via Mista, 
enquanto que o trecho não 
implantado, correspondente ao 
empreendimento em questão, 
apresenta permissividade VR – 
Via Residencial. Em análise da 
dos documentos apresentados, 
constata-se que o acesso ao 
empreendimento, bem como o a 
prestação de serviços públicos 
ocorre através da rua Halley.

Imagens: Vistoria realizada em  17/08/22 - pela equipe SUPLAN
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● Em relação ao material apresentado pelo 
empreendedor, destaca-se que o 
empreendimento está instalado em área 
que ocupa 04 lotes. 

● O empreendedor informa que a área 
edificada é de 346,38m² e a área utilizada 
é de 785,80m². Informam ainda que a 
situação atual do empreendimento difere 
do alvará concedido em 2021, pois 
atualmente utilizam lotes vizinhos. 

Imagem: Vistoria realizada em  17/08/22 - pela equipe SUPLAN

SITUAÇÃO URBANÍSTICA

Croqui disponibilizado pelo Responsável Técnico, ao fazer a solicitação.
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A subsecretaria de fiscalização - SUFIS 
relata que no ano de 2021, o citado 
empreendimento foi fiscalizado e autuado em 
seis oportunidades por exercer atividades em 
desconformidade com ALF, utilizando uma 
área superior a 600m². Os dois alvarás 
constavam que o empreendimento 
funcionava em área de apenas 75m² e 
100m². O empreendedor obteve dois alvarás 
de funcionamento para endereços e lotes 
diferentes: Lote 29 – Rua Kepler n°810 e lote 
28 – Rua Kepler n°802 e concedidos para 
dois CNPJs diferentes. 

Croqui disponibilizado pelo Responsável Técnico, ao fazer a solicitação.

Croqui disponibilizado pelo Responsável Técnico, ao fazer a solicitação.
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ESTABILIDADE DO TERRENO

Após visita ao empreendimento em 
agosto/2022, verificou-se que o piso do 
empreendimento apresentava rachaduras  
e o terreno apresentava uma aparente 
inclinação na área destinada ao 
playground. Essa área  foi aterrada e era 
sustentada  por sacos de areia. A 
subsecretaria de fiscalização realizou uma 
nova vistoria no empreendimento e solicitou 
ao empreendedor a verificação quanto à 
estabilidade do terreno. Posteriormente, foi 
apresentado à SUFIS um laudo de 
estabilidade atestando que o terreno 
encontra-se estável. 

Após solicitação da Gerência Executiva do 
COMPUR, a Defesa Civil compareceu ao 
local e constatado que a existência de risco 
de danificação das estruturas físicas do 
próprio imóvel e agravamento dos danos, 
de acordo com exposto no RELATÓRIO DE 
VISTORIA SIMDEC - Sistema Municipal de 
Defesa Civil.

Imagens: Vistoria realizada em  17/08/22 - pela equipe SUPLAN

Imagens: Vistoria Defesa Civil em  22/08/22
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HISTÓRICO  

Protocolo anterior Indeferido
O Parecer Técnico da SUPLAN emitido em 04/10/2022, além de indeferir a solicitação recomendava então em 
sua conclusão que: “Recomenda-se que o estabelecimento realize as intervenções necessárias para garantir a 
estabilidade e segurança do local, conforme orientado no RELATÓRIO DE VISTORIA SIMDEC - Sistema 
Municipal de Defesa Civil Nº: 79418. Recomenda-se ainda que as intervenções e obras no local sejam objeto de 
projeto devidamente licenciado junto à SUREG/PBH e que sejam realizadas por profissional habilitado. “ 

Imagens: Vistoria realizada em  17/08/22 - pela equipe SUPLAN
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INTERVENÇÕES E VISTORIA DA DEFESA CIVIL

O requerente realizou alterações no local. 

20/10/2022 - Em nova vistoria realizada, a Defesa Civil, mediante 
solicitação da Gerência Territorial de Fiscalização III – Centro Sul, 
constatou que “é baixo o risco de desastre no local, não havendo 
restrições do ponto de vista da Defesa Civil para a utilização do 
imóvel.” 

Nesse sentido, foi apresentado pelo empreendedor novo protocolo de 
solicitação de Autorização de Atividade de Grupo III, sob o nº 
31.00522401/2022-92, objeto de análise do presente parecer. 

Dentre as documentações apresentadas foi anexada a primeira página do 
Relatório da Defesa Civil de Vistoria Nº79418 e, localizamos internamente 
o Relatório da Defesa Civil de Vistoria Nº79418 em sua versão completa, 
que está em anexo ao parecer da SUPLAN. 

Em resumo, o Relatório da Defesa Civil de Vistoria Nº79418 emitido 
pela SIMDEC – Sistema Municipal de Defesa Civil em 09 de 
novembro de 2022 informa que reparos foram realizados no piso de 
concreto do empreendimento, bem como a instalação de canaleta de 
drenagem e caixa de captação junto à contenção de sacarias de solo 
cimento, conforme recomendações anteriores. 
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REGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO

 Ainda que a ausência da baixa de construção não enseja em impedir o desenvolvimento da atividade no local 
cumpre esclarecer que a edificação tal como está construída hoje não corresponde ao projeto que foi apresentado 
para a Subsecretaria de Regulação Urbana na modalidade Alvará na Hora, levando então à suspensão do Alvará 
de Construção por esta subsecretaria até que as pendências sejam sanadas. O requerente também foi autuado 
pela Subsecretaria de Fiscalização, tendo sido lavradas notificação e multa, por ocupar edificação não residencial 
sem a Certidão de Baixa de Construção, documento que certifica a regularidade da edificação. 

MOBILIDADE

O empreendedor afirma que possui convênio com 
uma empresa para estacionamento de veículos. 
Informam que a capacidade é de até 32 vagas e 
a área destinada ao estacionamento não é 
demarcada, pois não é pavimentada. Além disso, 
informa que atende a outros estabelecimentos 
comerciais do entorno. A área também é utilizada 
para estacionamento de veículos de carga e 
descarga do restaurante, atividade que ocorre às 
quartas-feiras entre 08:00 às 18:00, com cerca de 
10 veículos. O documento referente ao convênio 
está anexado aos documentos apresentados. 

Imagem: Vistoria realizada em  17/08/22 - pela equipe SUPLAN
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GERAÇÃO DE RESÍDUOS

Efluentes atmosféricos, líquidos e sólidos

Nos documentos protocolados apresentam que o controle 
de efluentes atmosféricos é feito através de coifa com 
filtro, utilizada durante a cocção na cozinha do 
restaurante. 

O efluente líquido gerado pelo empreendimento é óleo de 
cozinha. Tal efluente é entregue à empresa Recóleo, 
certificada pela Prefeitura de Belo Horizonte e esta 
empresa fornece os recipientes para armazenamento do 
efluente. 

Os resíduos gerados são destinados à coleta realizada 
pela SLU, feita no período noturno de segunda a sábado. 
São armazenados em sacos e colocados no ponto de 
coleta da Av. Halley. Nos documentos anexados ao 
protocolo não há especificação acerca dos resíduos 
destinados à coleta pela SLU. Segundo o empreendedor, 
os resíduos recicláveis como pet e latas são entregues a 
um catador autônomo, enquanto as garrafas utilizadas no 
restaurante são retornáveis. 

Na vistoria realizada em 17 de agosto de 2022, constatou-se 
que a área utilizada como estacionamento, estava sendo 
utilizada para o armazenamento de resíduos recicláveis, 
galões e outros materiais que podem atrair diversos vetores 
de doenças e propiciar o acúmulo de água. 
Nos documentos apresentados no presente protocolo, o 
empreendedor se comprometeu a melhorar a gestão de 
resíduos no restaurante, destinando a área identificada 
como depósito, dentro da cozinha, para armazenar os 
resíduos recicláveis até o descarte ou destinação para 
reaproveitamento/reciclagem. 

Imagens: Vistoria realizada em  17/08/22 - pela equipe SUPLAN
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POLUIÇÃO SONORA 

Acerca do item ‘geração de ruídos e vibrações', foi apresentado o documento “Relatório de Ensaio: Ruído 
Ambiental”, com data de novembro/2021. As medições foram realizadas no período Diurno (07h01 às 19h00) 
e vespertino (19h01 às 22h00). 

De acordo com o laudo, o empreendimento possui atividades sonorizadas nos seguintes horários: 
- Quintas e sextas-feiras...19h00 às 21h45; 
- Sábados e Domingos...13h00 às 18h00 

As medições e análises realizadas constatam que o empreendimento atende aos parâmetros da legislação 
municipal vigente. No ofício a subsecretaria de fiscalização - SUFIS relata que “há realização de atividades 
em áreas abertas, com proximidade de janelas de prédios residenciais vizinhos situados logo acima e aos 
fundos do estabelecimento, entretanto, apenas os ocupantes de um apartamento apresentam reclamações e 
as poucas medições realizadas não acusaram poluição sonora. As reclamações se devem principalmente 
aos incômodos causados pelo vozerio dos frequentadores, principalmente das crianças no playground, e que 
várias tentativas de realização de medições de níveis de pressão sonora não tiveram sucesso pelo fato dos 
reclamantes não atenderem ao telefone, não se disporem a receber a fiscalização e/ou por não haver 
percepção de ruídos provenientes do estabelecimento reclamado.”
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Mediante aos fatos acima mencionados, a SUPLAN é favorável à autorização das atividades CNAE 
561120200 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas e CNAE 561120100 - 
Restaurantes e similares, com mais de 100m², caracterizadas como Grupo 3, no referido estabelecimento 
situado na Rua Kepler, Nº 802, Bairro Santa Lúcia ( lotes 026, 027, 028 e 029), desde que, para a expedição do 
ALF – Alvará de Localização e Funcionamento, sejam atendidas as seguintes condicionantes: 

1. Para uma melhor gestão dos resíduos sólidos, o empreendedor deverá procurar a SLU para orientações 
acerca da apresentação do PGRSE – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais. Os 
documentos necessários para apresentação do PGRSE estão no portal de serviços da PBH, na página de 
PGRSE. 

2. Tratamento paisagístico da área compreendida como continuidade do passeio (lateral do playground de 
areia) até a contenção de sacaria com intuito de bloquear o acesso de pedestres à contenção de sacaria. O 
tratamento deve envolver também soluções para melhorar o escoamento da água pluvial evitando assim o 
aumento de processos erosivos no local. Acerca dos impactos de vizinhança, não foram observadas outras 
situações que geraram repercussão na vizinhança. 

CONCLUSÃO


