
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 Nº 290 
DATA: 24/05/2000                                                                  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. Vera Regina Bauermann de Sousa e a 

sua suplente, Arq. Maria Luiza Collares, Arq. José Carlos Pereira da Rosa, Eng. João Carlos Barbosa, 
Arq. Antônio Zago e o Arq. Raul Milani. 
 

2.  ASSUNTOS TRATADOS: 
 

 
2.1 Foi lida e aprovada a Ata nº 289. 
  

 2.2 Processo nº 1207/00 SGM - PLL nº 0074/00 - Proposta da Câmara Municipal para 
obrigatoriedade de sanitários para portadores de deficiência física. Foi discutido o assunto em pauta 
ficando a emissão de parecer adiada para a próxima reunião. 

  
2.3 Expediente Único nº 204.416.1 - Parecer nº 28/00 
 

Trata o expediente em causa de projeto de estacionamento comercial térreo com 
468,2m2, sito à Rua Barão do Amazonas nº 1581/ 1589. 

O Responsável Técnico, conforme justificativa apresentada, solicitou a liberação da 
construção de um muro com altura de 2,80m junto à divisa de fundos numa extensão de 6,06m. 

A Comissão analisou o assunto e, considerando o que dispõe o § único do Art.34 da 
L.C.284/92 e que a proposta do requerente visa manter a altura do muro em continuidade com a das 
paredes dos telheiros, entende que a solicitação pode ser aceita. 

 
2.4 Expediente Único nº 072.381.0 - Parecer nº 29/00 
 

Foi encaminhada a esta Comissão consulta para substituição de paredes de 25cm 
de espessura em alvenaria, divisórias entre unidades autônomas, conforme o inciso I b do artigo 
43 da L.C.284/92, por paredes em gesso acartonado mantendo a espessura total real de 25cm. 

A partir dos dados na documentação apresentada, esta Comissão analisou o 
assunto quanto aos aspectos que dizem respeito à: 

1. isolamento térmico; 
2. isolamento acústico; 
3. resistência mecânica; 
4. impermeabilidade; 
5. Proteção Contra Incêndio com vistas a sua classificação quanto às 

características construtivas de acordo com a tabela 3 da L.C.420/98. 
 
 

 
CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 290 
DATA: 24/05/2000          INÍCIO:10h00min. FIM: 12h00min 



LOCAL: Sala de reuniões do 3º pav. do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros,2244 

 
Após examinar os ensaios para determinação de desempenho feito no IPT/SP e 

demais documentações existentes sobre o assunto a CCCE decide que poderá ser utilizado este 
sistema construtivo: 

I - do ponto de vista do isolamento acústico desde que utilizado o material 
denominado “PAREDE KNAUF W 115” ; 

II - quanto aos aspectos referentes aos itens 1, 3 e 4. 
Com relação a Proteção Contra Incêndio não foram apresentados dados que 

comprovem sua resistência ao fogo não podendo ser consideradas apenas para fins de isolamento 
de risco. 

 
2.5 Expediente Único nº 285.241.1 
       
      A Comissão examinou o pedido do requerente e decidiu colocar o processo em 

comparecimento para reformulação da solicitação. 
 
2.6 Processo nº 0530/96  SGM - PLCL nº 002/96 - Proposta da Câmara Municipal para 

Galpões Crioulos. 
      Foi discutido o assunto ficando a emissão de parecer adiada para a próxima reunião. 
 
2.7 Expediente Único nº 287.068.1 
       
     Foi discutido o assunto em pauta e decidido que o processo deverá ir a 

comparecimento para complementação. 
 

  
3. PRÓXIMA REUNIÃO: 
 

 Deverá ser realizada no dia 07 de Junho de 2000, nos mesmos horário e local. 
 

 
 
 
 

  
 


