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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESCRITÓRIO DE LICENCIAMENTO
COMISSÃO DE ANÁLISE URBANÍSTICA E GERENCIAMENTO 

Processo Nº  002.268967.00.7
Interessado: Bolognesi
Assunto:       EVU
Local:            Rua Derocy Giacomo da Silva, 499

PARECER Nº 050/2020

          A CAUGE, em reunião realizada em 29/04/2020, aprova EVU.

Condicionantes DEP:

O projeto hidráulico de drenagem e/ou reservatório de detenção deverá ser oportunamente aprovado
junto à Seção de Projetos/Esgoto Pluvial/SMIM e suas execuções deverão ser acompanhadas pelo setor
competente. 

A emissão da Carta de Habitação do imóvel ficará condicionada à liberação por parte da fiscalização da
obra.

Condicionantes EL:

1. A carta de habitação fica condicionada ao cadastramento dos logradouros;
2. O empreendedor deverá firmar Termo de Compromisso com o Município. O Termo de

Compromisso é condicionante para o licenciamento urbanístico e ambiental do empreendimento,
e deve prever as medidas mitigatórias apontadas no EVU.

3. Firmar novo Termo de Referência com SMF, relativo ao projeto de desapropriação, considerando
que houve alteração no traçado do prolongamento da Av. Ernesto Zeuner.

Condicionantes EPTC:

Executar as vias gravadas sobre a gleba conforme planta do EVU aprovado.

Doar, previamente à expedição do Habite-se, equipamentos e instalações adequadas para integrarem a
Central de Controle e Monitoramento de Mobilidade - CECOMM, em quantidade e especificações a
serem definidas pela EPTC. 

EGLRF/CAUGE

_____________________________________________
Presidente - Sonia Maria dos Santos Castro 

_____________________________________________
Coordenador(a) - Artur Amaral Ribas 

DEP
---------------------------------------------------------------
Tit. Marco Antônio Lima Benites 
---------------------------------------------------------------
Sup. Claudia Palombini Medeiros 
---------------------------------------------------------------
Sup. Felipe Malacarne 
---------------------------------------------------------------

DMAE
---------------------------------------------------------------
Tit. Claudia Rocha Corrêa Lima 
---------------------------------------------------------------
Sup. Airana Ramalho do Canto 
---------------------------------------------------------------

EPTC
---------------------------------------------------------------
Tit. Larissa Susin Baggio 

SMF
---------------------------------------------------------------
Tit. Rafael Amaral Pires 
---------------------------------------------------------------
Sup. Roberta Brenner Ayub 
---------------------------------------------------------------

SMOV
---------------------------------------------------------------
Sup. Luciano Cé 
---------------------------------------------------------------

SMS
---------------------------------------------------------------
Tit. Luciana Valente Gaiesky 
---------------------------------------------------------------
Sup. Glaucia da Silva Correa de oliveira 
---------------------------------------------------------------



29/04/2020 Parecer Final

https://cauge.procempa.com.br/cauge/servlet/br.com.procempa.spm.cauge.wwparecerfinal?2268967007,00000,20140414,1,3,2,2 2/6

---------------------------------------------------------------
Sup. Carla Medeiros de Oliveira 
---------------------------------------------------------------

SMAM
---------------------------------------------------------------
Tit. Gláucia Elen Ribeiro Cazarré 
---------------------------------------------------------------
Tit. Rita Maria Valer 
---------------------------------------------------------------
Tit. Rovana Reale Bortolini 
---------------------------------------------------------------
Sup. Alvaro Debom Steiw 
---------------------------------------------------------------
Sup. Ângela Molin 
---------------------------------------------------------------
Sup. Naiana Maura John 
---------------------------------------------------------------
Sup. Naiana Maura John 
---------------------------------------------------------------

SMC
---------------------------------------------------------------
Tit. Ronice Giacomet Borges 
---------------------------------------------------------------
Sup. Débora Regina Magalhães da Costa 
---------------------------------------------------------------

SMED
---------------------------------------------------------------
Tit. Juliana Belardinelli 
---------------------------------------------------------------
Sup. Guilherme Flores da Cunha Filho 
---------------------------------------------------------------

SMURB
---------------------------------------------------------------

PGM
---------------------------------------------------------------
Tit. Nelson Nemo Franchini Marisco 
---------------------------------------------------------------
Tit. Thais Astarita Soirefmann 
---------------------------------------------------------------
Sup. Anelise Pires Andrade 
---------------------------------------------------------------
Sup. Simone Somensi 
---------------------------------------------------------------

SMDE
---------------------------------------------------------------
Tit. Gisele Vargas 
---------------------------------------------------------------
Tit. Letícia Klein 
---------------------------------------------------------------
Sup. Cleber Roberto Genehr 
---------------------------------------------------------------
Sup. Daniela Vieira da Silva 
---------------------------------------------------------------

 

Parecer Técnico

DEP 

Nada temos a opor quanto à revalidação do EVU aprovado em 14/09/16 visto que não houve
alteração em relação a proposta anterior (parecer CAUGE 104/2016).

O atendimento ao Decreto 18.611/14 foi confirmado por meio da previsão de implantação de dois
reservatórios de detenção de águas pluviais com volumes aproximados de 1.050,00m³ e
860,00m³, totalizando 1.910,00m³. 

Na ocasião da aprovação dos projetos das edificações sobre os lotes 01 e 02, poderá haver
algumas adequações em cumprimento das leis vigentes. Será analisado com mais rigor a
viabilidade das áreas de contribuição, o tipo de pavimentos e as condições hidráulicas dos
equipamentos de drenagem para receber o efluente do reservatório.

Porto Alegre, 19 de outubro de 2018.

Engª Civil Claudia Palombini Medeiros

 

Esgoto Pluvial/SMIM

 

 

Será necessário na fase de aprovação dos respectivos projetos a apresentação de projetos executivos das obras
que ocorrerão na região do Arroio Capivara, que deverão ter no mínimo os seguintes ítens:
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1.- Limpeza, desassoreamento e dragagem do canal nos trechos que se fizerem necessários para atender o
empreendiemnto e região;

2.- Canalização de trechos críticos, como na intersecção com obras de arte / pontes / travessias;

3.- Limpeza e roça nas margens e taludes nos trechos que se fizerem necessários para atender o empreendiemnto
e região; esta atividade deve ter licença da SMAMS;

Porto Alegre, 07/04/2020.

Eng.º Marco A. L. Benites

Diretor CPOD-SMIM

 

 

 

DMAE 

 Nada temos a opor quanto a aprovação deste EVU. Permanecem as Diretrizes já emitidas.

EPTC 

A EPTC reitera o parecer 792/16 de aprovação de EVU, informando que a Resolução Interna atual que define as regras de doação
de equipamentos à CECOMM é 002/17.

Em 09/07/2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

PARECER Nº 792/16

 

A CPAIC – Comissão Permanente de Avaliação de Impactos na Circulação, SMT_EPTC, em reunião de 23.03.16,
manifesta-se pela aprovação do EVU do empreendimento condicionada à execução das vias de acesso.

A aprovação do EVU do empreendimento fica ainda condicionada, conforme Resolução Interna 004/09 da EPTC, à
doação, previamente à expedição do Habite-se, de equipamentos e instalações adequadas para integrarem a Central de
Controle e Monitoramento de Mobilidade - CECOMM, em quantidade e especificações a serem definidas com base em
cada projeto específico, sem prejuízo do atendimento das demais medidas mitigadoras e compensatórias necessárias.  

 

 

SMAM 

Nada a opor quanto à aprovação do EVU, considerando que não houve alteração da proposta de
parcelamento em relação ao EVU de Loteamento aprovado em 14/9/16 através do Parecer
CAUGE nº 104/2016.

Após aprovação do EVU deverá apresentar novo requerimento de Licença Prévia, atendendo a
solicitação da SMAMS enviada por e-mail em 5/7/18 para lisando@bolognesi.com.br (Investigação
Ambiental Confirmatória).

Ratificam-se as demais manifestações da SMAMS constantes no Parecer CAUGE nº 104/2016,
considerando os atuais ajustes de intervenção em áreas de vegetação secundária em
estágio inicial e médio de regeneração.

Quanto ao equipamento público de lazer, permanece a indicação do Parecer de EVU anterior, isto
é, aplicação do Inciso 2° do art. 138 da LC nº 434/99 com as alterações da LC nº 646/10, no valor

mailto:lisando@bolognesi.com.br


29/04/2020 Parecer Final

https://cauge.procempa.com.br/cauge/servlet/br.com.procempa.spm.cauge.wwparecerfinal?2268967007,00000,20140414,1,3,2,2 4/6

equivalente a 8.211,55 m2, que será destinado aos equipamentos públicos de lazer a serem
definidos pela SMAMS no TCAP, após novo laudo de avaliação pela SMF.

 

SMC 

Reiteramos o parecer de 24/08/16: 

Parecer Técnico
 

Em atendimento a solicitação de diretrizes referentes ao patrimônio arqueológico com vistas ao
parcelamento de solo na forma de loteamento, na Rua Derocy Giácomo da Silva nº 499 (Processo nº
002.268967.00.7), apresento as seguintes considerações:
A gleba possui 104.240,31m², cujo perímetro engloba uma extensa área de mata nativa concentrada
principalmente nas margens de um arroio. Trata-se de um terreno com elevado interesse ambiental e
baixo grau de alteração antrópica, fatores que corroboram para a ocorrência e preservação de
eventuais elementos de interesse histórico e arqueológico, principalmente no tocante ao período pré-
colonial. Diante da insuficiência de dados específicos sobre a gleba em questão, é recomendável a
realização de um estudo de avaliação dos impactos do empreendimento sobre o eventual patrimônio
arqueológico.
Neste sentido, recomendo que para fins de obtenção da Licença Prévia (LP) o empreendedor seja
solicitado a executar um Projeto de Diagnóstico Arqueológico Interventivo, a ser submetido e
autorizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, visando subsidiar a tomada de
decisões referentes à preservação do patrimônio arqueológico, em consonância com a legislação
vigente, observando em especial a Portaria IPHAN nº 230/2002 e Portaria IPHAN 07/1988. O estudo
deve permitir a caracterização e avaliação do patrimônio arqueológico e cultural, bem como a
identificação e descrição de possíveis impactos, além da apresentação de possíveis medidas visando a
salvaguarda deste patrimônio.
Toda a documentação produzida deverá ser enviada (em meio físico e digital) à Equipe do Patrimônio
Histórico e Cultural (EPAHC/CMC/SMC), para conhecimento, arquivamento e inclusão dos dados no
Sistema de Gestão e Informação Arqueológica (SGEIA).

 

Parecer Técnico

 Nada a opor ao EVU, permanecendo as diretrizes emitidas quanto ao patrimônio cultural. Deverá
apresentar anuência do IPHAN para obtenção da Licença de Instalação.

 

SMED 

A SMED ratifica sua posição do parecer 104/2016:

"A  SMED aceita a área proposta  na presente planta de EVU, desde que atenda as condições abaixo:

1) Para esta área ser aceita para uso pela SMED, deverá ser garantida a possibilidade de construção e estar livre de vegetação em
toda a extensão do terreno e com cercamento.

2) Deverá também ser ao nível do logradouro ou acima deste".

SMF 

 A SMF não se opõe à Aprovação do presente EVU. Deverão ser atendidas as diretrizes atuais:

1 - Havendo a necessidade de aquisições de imóveis, em decorrência de outras diretrizes definidas pela Comissão para a
implantação do empreendimento, deverá o empreendedor entregar projeto de aquisições de imóveis, atendendo o Termo
de Referência da SMF; 

2 - O empreendedor fica ciente do conteúdo da Resolução nº 012/2020 do CGOF - Comitê de Gestão Orçamentária e
Financeira, no que diz respeito ao pagamento dos custos correspondentes às aquisições relativas ao item 1; 

3 - Havendo necessidade de liberação de imóveis públicos, que não possam ser adquiridos pelo Município de Porto
Alegre, para execução de alguma medida mitigadora ou compensatória, estabelecida como condição para aprovação
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deste EVU,  deverá o empreendedor buscar junto ao proprietário a disponibilização dos referidos imóveis.

 

 

 

SMOV 

A SMIM/EPO não se opõe a aprovação do EVU proposto para o empreendimento, devendo ser observadas
as seguintes medidas:

 

1. Todas as medidas viárias resultantes do Estudo de Circulação e/ou solicitadas pela EPTC que
alterem a geometria das vias públicas deverão ter projetos executivos de infraestrutura aprovados
através da CTAAPS a fim de implantar toda a infraestrutura necessária na via; É de responsabilidade
do empreendedor a execução das obras viárias.

2. Nos alargamentos de vias, se houver necessidade de remanejo das redes de infraestrutura, passeios
públicos, bem como rede de drenagem, rede de água, de iluminação e/ou energia, redes de telefonia,
cabos, entre outros, estes também serão de responsabilidade do empreendedor atendendo as
condições a serem estabelecidas pelo Poder Público e Legislação pertinente;

3. As empresas/profissionais responsáveis pelos projetos e obras com destinação pública deverão
apresentar Ficha Cadastral no CESO (Cadastro de Executantes de Serviço e Obras) atualizada.

4. Todas as ciclovias previstas no Plano Diretor Cicloviário, se houver, deverão ter projeto geométrico e
de pavimento aprovados na SMIM;

5. As paradas de transporte coletivo, se houver, deverão ser pavimentadas com blocos de concreto e
conforme o projeto aprovado no EPO/SMIM;

6. São de responsabilidade do empreendedor, caso necessário, a pavimentação, recapeamento ou
recuperação do pavimento de todos os trechos e larguras das vias em que foram solicitadas
alterações pela EPTC a fim de dar continuidade e qualidade ao pavimento final e implantar o projeto
de sinalização horizontal;

7. As vias que forem danificadas durante o processo de implantação do empreendimento deverão ser
recuperadas pelo empreendedor sob fiscalização da SMIM/PMPA.

 

SMS 

O presente parecer se refere aos equipamentos públicos comunitários da rede de estabelecimentos assistenciais
de saúde (EAS) da SMS.

Trata-se de solicitação de revalidação de EVU previamente aprovado, devido a sua caducidade em função do
tempo transcorrido. Diante disto e tendo em vista que, na versão mais recente do projeto (protocolado em
Março/2020), a área proposta para destinação à SMS permaneceu inalterada em relação ao EVU anterior,
ratificamos o parecer da SMS anexo ao Parece CAUGE n° 104/2016, de aprovação de EVU.

Isto posto, considerando que a análise quanto ao atendimento das obrigações devidas pelo parcelamento do
solo cabe à SMDE; e considerando ainda que, de acordo com o EVU anterior, a diferença da área de destinação
pública não atendida no local seria convertida em obras/serviços para a SMAMS, nada mais temos a manifestar
quanto à presente etapa, cabendo a avaliação das respectivas Secretarias.

Em 24/03/2020

Arq. Luciana V. Gaiesky

CIM/DGA/SMS

SMURB 

À CAUGE:

Visto que o responsável técnico atendeu ao último comparecimento emitido por esta SMDE, somos favoráveis à
aprovação do EVU, no que diz respeito ao parcelamento do solo. 
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Devem constar no corpo do Parecer de aprovação da CAUGE os seguintes condicionantes:

1. A carta de habitação fica condicionada ao cadastramento dos logradouros;
2. O empreendedor deverá firmar Termo de Compromisso com o Município. O Termo de Compromisso é

condicionante para o licenciamento urbanístico e ambiental do empreendimento, e deve prever as medidas
mitigatórias apontadas no EVU.

3. Firmar novo Termo de Referência com SMF, relativo ao projeto de desapropriação, considerando que houve
alteração no traçado do prolongamento da Av. Ernesto Zeuner.

                                               27 de abril de 2020,

 

Maria Paula Lüdke Regal

Arquiteta e Urbanista

Matrícula 529336-2

EGD-UGDT-CDU-SMDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 

COMISSÃO DE ANÁLISE URBANÍSTICA E GERENCIAMENTO - DGEL/SMDE
DESPACHO

A CAUGE, em reunião realizada em 29/04/2020, emitiu o parecer 050/2020 (10222071).

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Rocha Corrêa Lima, Chefe de Unidade, em
29/04/2020, às 17:02, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Rita Maria Valer, Coordenador(a), em 29/04/2020, às
17:02, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Angela Molin, Servidor Público, em 29/04/2020, às 17:02,
conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Cé, Engenheiro(a), em 29/04/2020, às 17:03,
conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Gláucia Elen Ribeiro Cazarré, Chefe de Equipe, em
29/04/2020, às 17:03, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Lima Benites, Gestor, em 29/04/2020, às
17:03, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Vieira da Silva, Chefe de Unidade, em
29/04/2020, às 17:03, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Belardinelli, Servidor Público, em 29/04/2020, às
17:03, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Thais Astarita Soirefmann, Procurador-Chefe, em
29/04/2020, às 17:03, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Rovana Reale Bortolini, Coordenador(a), em 29/04/2020,
às 17:03, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Valente Gaiesky, Técnico Responsável, em
29/04/2020, às 17:04, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Amaral Pires, Assistente Técnico, em 29/04/2020,
às 17:05, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Sonia Maria dos Santos Castro, Gestor, em 29/04/2020,
às 17:07, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Gisele Coelho Vargas, Supervisor(a), em 29/04/2020, às
18:19, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Ronice Giacomet Borges, Coordenador(a), em
29/04/2020, às 18:23, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 10222081 e o
código CRC 376617BC.
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