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TERMO DE COMPROMISSO

SEI NO 3136820 / 20 19 - SEPUD.UPD

HACASA ADMINISTRAÇÃO E EMP REENDIMENTOS IMOB IL IÁRIOS S.A., pessoa
jurídica de dire ito privado, empreendedor do imóvel abaixo descrito, portador do CNPJ no
83.796.284/001-00, representado pelo Sr. Santiago Alonso Baz Junior, portador do RG
n°03.855.38308 SSP/BA, CPF n°631.381.905-53, compromete-se a arcar integralmente
com as despesas decorrentes das obras e serviços, descritos, necessários à minimização
dos impactos decorrentes da implantação de empreendimento ou ativ idade em imóvel de
minha propriedade e demais exigênc ias apontadas pelo Poder Executivo Munic ipal.

Declaro estar ciente de que não serão expedidas as licenças e certidões abaixo
discriminadas enquanto não restarem conc luídas integralmente as medidas de prevenção
apontadas no Parecer Técnico Conclusivo - PTC, nos termos do art. 60, § 10 e 30, da Lei
Complementar Munic ipal no. 336, de 10 de junho de 2011.

ro, a inda, estar ciente de que o prazo de validade do PTC é de 2 (dois) anos,
ndo ser prorrogado justificada mente.

aii. -7 v IMÓ V E L :(localizado na Rua Hermann Metz, no 1481, Anita Garibaldi , Cidade/UF:

Joinvil le/SC, com Inscrição Imobiliária : 13-20-1-18-351.

Interno:

AS SERVIÇOS:
= A ap ovação do EIV fica condicionada ao firmamento do Termo de Compromisso junto
Se ria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável;

SEPUQ - O cdndicionamento da emissão do alvará de construção à:
2.1 - Apresentação e aprovação dos seguintes itens à Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente:
a) Plano detalhado de Execução de Obras destacando as medidas mitigadoras
referentes aos impactos gerados, principalmente , pela circulação de veículos
pesados em todas as etapas de implantação do empreendimento;
b) Apresentação , em até 60 (sessenta ) dias após a emissão do alvará de

EM: c onstruç ão , de so luç ão técnica para retenç ão e de sc arga das águas pluvia is,

J 4:'. 3 considerando toda a vazão acrescida pela implantação do empreendimento com
E PU projeto aprovado pela Unidade de Drenagem da SEINFRA;

c) Adaptação no projeto arquitetônico acrescentando vagas de veículos
identificadas para visitantes , dentro do imóvel e externas ao empreendimento. A
quantidade dessas vagas deve ter a proporção mínima de 5% do total das vagas
para moradores.
d) Incluir no projeto, também , área para carga e descarga , que poderá ser
compartilhada com embarque e desembarque , dentro do lote do imóvel e externa
ao empreendimento;

Hacasá
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3 - O condic ionamento da manutenção do Alvará de Construção à:
3.1 -  Ins talação e manutenção de placa informativa,  em loca l v is íve l,  contendo
informações sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança, conforme modelo
apresentado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento
Sustentável;
3.2 - Ut ilização pelo empreendedor de sistema para escavação de es tacas  t ipo
"Perfuratr iz";
3.3 - Manutenção de área de operação e manobra para máquinas,  caminhões e
equipamentos, inclusive carga e descarga de materia l da obra, no interior do
imóvel;
3.4 - Elaboração, pelo  empreendedor, de projeto de sina lização viária e recape e
regularização da Rua Ottokar Doerffe l no t recho da aproximação da Rua Hermann
Metz, tendo como limitação um raio de 50m do referido cruzamento, com
aprovação da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável,
em até 60 sessenta dias após a emissão do Alvará de Construção, para aprovação;

4 - O condic ionamento à emissão do Certificado de Conc lusão de Obras à:
4.1 -  Cumprimento do contrato f irmado entre a Hacasa e a Companhia Águas de
Joinville;
4.2 - Execução, às expensas do empreendedor, das obras de retenção e descarga
das águas pluviais, considerando a área a ser impermeabilizada, conforme projeto
aprovado pela Unidade de Drenagem da SEINFRA;
4.3 -  Apresentação e implementação do contrato f i rmado entre a Hacasa e a
Companhia de Energia Elétrica - CELESC, referente à execução das  obras  de
ligação da rede, conforme prev isto  no Estudo de Impacto de Vizinhança;
4.4 -  Execução,  às expensas do empreendedor, da recuperação da pav imentação
asfált ica e da rede de drenagem pluvial da Rua Hermann Metz comprovadamente
dani ficadas pela execução do empreendimento;
4.5 -  Execução,  às expensas do empreendedor, conforme pro je to  aprovado pela
Secretaria  de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável,  de recape e
regularização do cruzamento das Ruas Ottokar Doerffel e Hermann Metz,
cons iderando um raio de 50m do ponto de conf luência entre as vias;
4.6 -  Implantação,  às expensas do empreendedor, conforme pro je to  aprovado
pela Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, de nova
sinalização viária do c ruzamento da Rua Ottokar Doerffel e Rua Hermann Metz no
cruzamento entre as vias  citadas e 50 metros além da interseção dessas;
4.7 -  Implantação, às  expensas do empreendedor,  de Faixa de Travessia  para
Pedestres, padrão Prefei tura Municipal de Joinv ille, na Rua Ottokar Doerffel;

Atendimento às demais ações mit igadoras apresentadas no Estudo de Impacto de
Vizinhança é de responsabilidade do empreendedor.

Este termo não isenta o empreendedor de seguir outras exigências e leis complementares
de outros órgãos, bem como atender a possíveis exigências de outros órgãos da Prefeitura
e legislação em vigor.

Joinville (SC), 06 de junho de 2019
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