
02/03/2022 18:10 SEI/PMJ - 0012110063 - Ofício

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000132290… 1/3

 

OFÍCIO SEI Nº 0012110063/2022 - CAJ.DITEC.GQM

 

 

Joinville, 02 de março de 2022.
Ao
SEPUD.UPD
 
Requerente: Companhia Águas de Joinville
Protocolo n°: 11346/2021
Endereço do Empreendimento: Rua Rio Velho, s/nº - Bairro Ulysses Guimarães - Joinville - SC
 
Assunto: Estudo de Impacto de Vizinhança da ETE Jarivatuba
 
 
Em resposta ao Ofício SEPUD.UPL.AIU 0011453055/2021, apresentamos o Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV) revisado para apreciação desta SEPUD. O quadro a seguir apresenta os comentários
acerca dos itens solicitados.
 

Item Solicitação Órgão Evidência ou Justificativa

1
Apresentar mapa da área diretamente afetada e
informações, considerando  em sua abrangência a
área total do lote do empreendimento;

Item atendido a partir da página 59, ADA
definida como sendo a área total do lote
do empreendimento. Mapa no Anexo 3.

2

Apresentar mapa da área indiretamente afetada e
sua justificativa, considerando em sua abrangência
os bairros Jarivatuba, Ulysses Guimarães e
Paranaguamirim;

Item atendido a partir da página 59, AIA
definida considerando os bairros
Jarivatuba, Ulysses Guimarães e
Paranaguamirim. Mapa no Anexo 3.

3

No item Características da ventilação e iluminação,
deve-se apresentar simulação do sombreamento do
empreendimento em relação aos solstícios inverno
e verão nos períodos manhã e tarde;

Item atendido. Simulação de
sombreamento incluída a partir da página
90.

4

No item Características do uso e ocupação do solo,
deve-se apresentar informações e mapa referente ao
macrozoneamento e zoneamento da Lei nº
470/2017 incidente no lote;

Item complementado a partir da página
127. Mapas no Anexo 9
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5
No item Elevação do índice de impermeabilização
do solo na área de influência, especificar qual é a
rua de acesso ao empreendimento;

Item atendido na página 133.

6

No item Pavimentação, deve-se apresentar
especificar qual é a rua de acesso ao
empreendimento e as condições do estado e
conservação da mesma;

Item atendido a partir da página 145.

7
No item Estabelecimentos no entorno do
empreendimento, deve-se explanar sobre o item em
questão;

Item atendido a partir da página 149.

8

No item Vistas públicas notáveis que se constituam
em horizonte visual de ruas e praças em lagoa, rio e
de morros, deve-se incluir fotos complementando o
texto;

Item complementado a partir da página
153.

9

No item Geração e Intensificação de polos
geradores de tráfego e a capacidade das vias, deve-
se apresentar qual é a rua de acesso ao
empreendimento, pontos de contagem de tráfego
relacionados ao entorno do empreendimento, 
tabulação das contagens de todos os modais de
todos os sentidos de tráfego,  previsão de demanda
de tráfego gerada pelo empreendimento
e capacidade e nível de serviço das vias;

Item complementado a partir da página
156.

10

No item Sinalização viária, deve-se exemplificar
qual é a rua de acesso ao empreendimento, as
condições da sinalização viária existente e quais
ações podem ser tomadas para melhorar este item;

Item complementado a partir da página
162.

11
No item Demanda de estacionamento, deve-se
informar quantas vagas de estacionamento tem
disponíveis no empreendimento;

Item complementado na página 167.

12
No item Destino final do entulho das obras e
movimento de terra, deve-se explanar para onde será
destinado os entulhos da obra;

Explanação já contemplada na estrutura
do EIV apresentado. O item 5.5. levanta
os impactos gerados na fase de
implantação do empreendimento ao passo
que o item 6 (Proposição de Medidas
Preventivas) apresenta como tais
impactos foram sanados durante a obra.
Ver página 199.

13
No item Esgotamento sanitário do pessoal de obra,
deve-se explanar como será a resolvido a questão
durante a obra;

Explanação já contemplada na estrutura
do EIV apresentado. O item 5.5. levanta
os impactos gerados na fase de
implantação do empreendimento ao passo
que o item 6 (Proposição de Medidas
Preventivas) apresenta como tais
impactos foram sanados durante a
obra. Ver página 200.

14 A planilha requerida foi revisada e
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No item Proposição de medidas preventivas, deve-se
apresentar planilha abordando todos os itens descritos
no item V do anexo I do Decreto nº 30.210/2017,
classificando-os conforme descrito no item VI do
anexo I do Decreto nº 30.210/2017;

inserida também no item 6 (Proposição
de Medidas Preventivas). Ver página 183.

15
Apresentar item características e análise dos
ecossistemas aquáticos da área de influência dos
empreendimento;

Incluído o item 5.1.2.1.1 Características e
análise dos ecossistemas aquáticos da
área de influência do empreendimento.
Ver página 104.

16
Especificar na descrição ART da profissional Claudia
Rocha “coordenação de estudo de impacto de
vizinhança”;

Item não atendido, pois a coordenação do
estudo é de responsabilidade do Engº
Sanitarista Leonardo Rhoden Rech,
conforme consta na ART nº 8020712-5.

 

Assim encaminhamos a documentação revisada conforme solicitado:

Anexo 1 - EIV Revisão 3;

 

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.

 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Rhoden Rech, Empregado(a)
Público(a), em 02/03/2022, às 16:09, 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.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Rocha, Gerente, em 02/03/2022,
às 17:57, 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 0012110063 e o código CRC 75789C80.
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