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Joinville, 30 de setembro de 2020.
RR: 3013/2020

Prezados,
 
Esta Unidade de Fiscalização tem a informar que o agente fiscal esteve no local no dia 17/09/2020,

das 23:00h às 00:00h aproximadamente e efetuou a medição, conforme solicitado através do Memorando Sei nº
5868624, em três pontos distintos.

O primeiro ponto de medição foi na divisa da empresa com o prédio vizinho (nº 820), apurando 53
dB de média, o segundo ponto sendo em frente a primeira placa de estacionamento apenas para caminhões, onde foi
apurado o valor de 53 dB de média e o terceiro ponto em frente a placa de sinalização de trânsito de proibido
estacionar, logo após o estacionamento para caminhões, onde foi apurado o valor de 52 dB.

 
Pontos de medição sinalizados no mapa (SGC).



Conforme zoneamento da cidade, , o endereço solicitado está no setor SA-02 (área mista,
predominantemente residencial) , ficando de fora da área de influência da faixa viária, devendo se enquadrar nos
limites estabelecidos de emissão de ruídos para  este setor que é de 55 dB para o período diurno (das 07:00h às
19:00h) e de 50 dB para o período noturno (das 19:00h às 07:00h).

As informações referentes ao zoneamento e a área de influência da faixa viária foram retiradas do
Sistema de Gestão Cadastral (SGC) e as informações referentes a emissão de ruídos foram retiradas da Resolução
COMDEMA nº 03, de 02 de Maio de 2018, conforme RESOLUÇÃO SEI Nº 1822900/2018 - SAMA.AAJ publicada
no Diário Oficial do Município nº 934.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Daberkow, Servidor(a) Público(a), em
30/09/2020, às 13:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código



verificador 7267925 e o código CRC 21A550C2.
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