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Florianópolis, 05 de maio de 2021. 

 

Ao Senhor Secretário 

Marcel Virmont Vieira  

Secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento de Joinville  

Joinville - SC 

 

 

 

  

Ref.: MEMORANDO SEI Nº 8928279/2021 - SEINFRA.UND 

Empreendimento Celesc Distribuição – Linha de Distribuição  

LD 69 kV Joinville Boa Vista – Seccionamento (Joinville III – Tupy) 

 

Senhor Secretário, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos ao empreendimento e ao memorando em 

epígrafe que solicita informações complementares, e vimos por meio deste apresentar e 

justificar os itens solicitados, a saber: 

 

 

1. No Termo de Compromisso (doc. SEI N.8912667) firmado com a Prefeitura 

Municipal de Joinville, item 2.2, não foi encontrado a sondagem dos locais de 

implantação dos postes (item "b"). 

 

Resposta – Nos itens V.2.2 e V.2.3 do EIV, são descritos todos os trechos (das ruas) 

com tubulação de água e esgoto, conforme informações fornecidas pela Concessionária 

de Água e Esgoto.  

 

As fundações serão em manilha de concreto, e por tratar-se de uma linha de distribuição 

urbana será necessário a execução de sondagens expeditas para a verificação da 

existência ou não de interferências subterrâneas (todos os tipos de tubulações) nos locais 

onde serão executadas as fundações das estruturas. 

 

Para tanto adotará o procedimento: Escavação cuidadosa com a utilização de mini 

escavadeira até encontrar alguma interferência ou até a profundidade máxima de três 

metros, quando não será considerada a possibilidade de encontrá-las.  
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Previamente ao início das obras, a Celesc comunicará o SEINFRA, e caso seja detectada 

rede de drenagem será solicitado o apoio técnico para adequação. 

 

 

2.  Idem para a Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços pretendidos 

nolocal (item "c"). A ART apresentada dá conta de obra é na Rua Procópio 

Gomes. 

 

Resposta – Encaminhamos as ARTs de projeto eletromecânico e civil retificadas para o 

endereço Rua Albano Schimdt, ponto de início da LD 69 kV Joinville Boa Vista – 

Seccionamento (Joinville III – Tupy) a partir da futura subestação SE 138kV Joinville 

Boa Vista. 

 

 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimento necessário. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

  

Orlando Foes Neto  

Divisão de Meio da Distribuição 
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