
 

P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L  D E  P O R T O  A L E G R E 
COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES 

 
ATA N.º 233 
DATA: 03.02.99                                                                    INÍCIO: 10h00min  FIM: 12h00min 
LOCAL: Sala de reuniões do 3º pav. do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244 

 
 

    1. PRESENTES: 
     Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Elizabeth Fernandes de Andrade, Arq. 

Gina Schvartz Saffer,  Arq. Fernando Waquil, Arq. Antônio Zago e  Arq. Raul Milani.  
 

2.  ASSUNTOS TRATADOS: 
  

2.1 Ata da reunião anterior: 
 

É lida e aprovada a Ata nº 232 
        

2.2 Expediente Único n.º 215.983.0 - Parecer nº 06/99 
  
Volta a esta Comissão o processo em epígrafe que trata de reforma com reciclagem 

de uso de subsolo, térreo, sobreloja e 2º pavimento de edifício comercial existente localizado na Av. 
Borges de Medeiros nº 453. O Responsável Técnico, conforme arrazoado apresentado, solicita 
dispensa da instalação de ar condicionado previsto no art. 128 § 2º da L. C. 284/92  nas áreas 
condominiais do subsolo, visto que este pavimento não teve aumento de área e que já funcionava 
nestas condições antes da atual reforma. 

A C.C.C.E. analisa o assunto e, por unanimidade, com base no art. 237 da L.C. 
284/92, entende que o solicitado poderá ser aceito desde que áreas condominiais em questão sejam 
dotadas de ventilação mecânica.  

 
 

 2.3 Expediente Único n.º 229.190.8 - Parecer nº 07/99 
  

O processo em epígrafe trata de aumento em edifício residencial existente constituído 
de nove pavimentos e área total de 6421,53m² situado na Av. João Pessoa nº 1091 . O Responsável 
Técnico, conforme arrazoado apresentado, solicita tolerância quanto ao previsto no anexo 5 da L.C. 
284/92 ( diâmetro mínimo para pátios fechados) tendo em vista que no local o pátio existente 
apresenta dimensões maiores que as constantes no projeto aprovado e vistoriado, embora menores 
que as previstas no atual Código de Edificações. 

A C.C.C.E. analisa o assunto e, por unanimidade, manifesta-se contrária ao solicitado 
por falta de amparo legal.  

 
  

                3. PRÓXIMA REUNIÃO: 
 

 Deverá ser realizada no dia 10 de fevereiro de 1999, nos mesmos horário e local. 
 


