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 - as exigências de mitigação dos impactos no sistema viário constam do Parecer Téc-
nico da EMDEC de 18/04/2022, através do SEI PMC.2021.00044074-18, despacho 
5511822: "O protocolo solicita parecer técnico da EMDEC para implantação de um 
empreendimento comercial, localizado na Rua Sampainho, 164, lote 013-SUB, quar-
teirão 00085, ZM4, Cambuí, em Campinas SP.
 Análise do empreendimento:
 O empreendimento apresentado com pavimento térreo e superior totalizando área 
de 483,96m², no que se refere ao atendimento da Lei Complementar 208/2018 e Lei 
Complementar nº 09/03, foi analisado e com base na legislação citada, nada temos a 
opor quanto ao empreendimento existente.
 Análise em relação ao sistema viário:
 O principal acesso viário ao empreendimento é realizado pela Rua Sampainho que 
apresenta capacidade para absorver a demanda gerada pelo empreendimento. A região 
é servida por transporte público coletivo do município. O sistema viário encontra-se 
implantado e consolidado.
 O empreendimento em análise não apresenta a totalidade das vagas exigidas na le-
gislação vigente na própria edificação, sendo oferecidas por contrato de prestação de 
serviço em estacionamento da região, conforme determina a Lei nº11749/2003, cuja 
cópia do contrato desse estabelecimento encontra-se no documento 5404337.
 Com as considerações acima, sob o ponto de vista de trânsito, nada temos a opor 
quanto ao empreendimento em questão."
 - houve o comprometimento em elaborar e executar Projeto Acústico de acordo com 
as normas técnicas NBR 10151 e legislação em vigor, em especial a Lei Municipal 
n°14.011/2011.
A Área Técnica, para viabilidade do empreendimento, recomenda que a aprova-
ção deste EIV esteja condicionada ao firmamento de Termo de Acordo e Com-
promisso junto ao empreendedor, com as seguintes obrigações:
1) Elaboração e execução de Projeto Acústico de acordo com as normas técnicas NBR 
10151 e legislação em vigor, em especial a Lei Municipal n°14.011/2011, contendo 
medidas mitigadoras dos impactos decorrentes dos ruídos emitidos pelo empreendi-
mento durante a fase de operação, com monitoramento através de medições do nível 
de ruído interno e externo, para verificar a efetividade das medidas implementadas, se 
necessário, promover adaptações no prédio de forma a garantir a proteção acústica.
 Lembramos que o EIV/RIV é instrumento regulamentado pelo município e estabelece 
medidas mitigadoras e potencializadoras de impactos do empreendimento para a vizi-
nhança e essas medidas complementam as obrigações exigidas na legislação vigente.
 Não foram analisados os demais parâmetros que competem ao processo de aprovação 
do empreendimento.
 Este parecer não isenta o empreendedor de seguir outras exigências e leis, bem como 
atender a possíveis exigências de outros órgãos municipais.

Daniela Zacardi Arquiteta Urbanista Matrícula: 126.192-4
Ester Ishikawa Real - Arquiteta Urbanista - Matrícula: 127.226-8
Mirian L B O Lima - Arquiteta Urbanista - Matrícula: 123.934-1

PARECER TÉCNICO EIV/RIV Nº 20/2022
PROTOCOLO: 2022/11/01564 - INTERESSADO: MOBILI PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA.
Empreendimento do Tipo Alvará de Uso em Bar e Danceteria - Livre, em Zona de 
Centralidade 2 

PREÂMBULOS
Empreendimento do Tipo Bar e Restaurante com Danceteria, Projetado sobre 
Lote 06, Quarteirão 290, Código Cartográfico 3414.32.57.0001.01001, Matrícula 
72.338 do 2º Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Francisco Glicério 
n° 2157, inserido na Zona de Centralidade 2 (ZC-2).
 Trata-se de Estudo de Impacto de Vizinhança de uso Bar e Restaurante com dancete-
ria, cuja a edificação se localiza no lote 006 do quarteirão 00290 na Avenida Francisco 
Glicério n° 2157, na Macrozona de Estruturação Urbana, área de Influência Direta, 
APG - Centro, UTB EU-26, em Zona de Centralidade 2 (ZC-2). 
 A casa noturna ocupa uma edificação de 251,42m², mas o local possui C.C.O. de 
apenas 155,80m²
 Após análise do Estudo de Impacto de Vizinhança, a Área Técnica solicitou com-
plementações e a partir das informações apresentadas no Estudo de Impacto de Vi-
zinhança e da documentação que o complementa, esta Área Técnica faz a seguinte 
manifestação.

CONSIDERANDO QUE
 - o bar e restaurante com danceteria tem capacidade de público de 281 pessoas e 20 
funcionários em 2 turnos, com horário de funcionamento em dias úteis, sábados, do-
mingos e feriados, das 10h as 4h;
 - a Ficha Informativa nº 197411 apresenta área existente de 155,80m² e foi emitida 
em 26/01/2022;
 - foi apresentado AVCB nº 463506 para área de 251,42m² e lotação máxima de 281 
pessoas com validade: 07/05/2024;
 - o entorno é misto, com parte de área residencial, e parte não residencial;
 - não há incremento populacional, devido à natureza do empreendimento;
 - quanto as vagas de estacionamento foi informado que serão locadas, mas não foi 
apresentado a quantidade de vagas disponível.
 - foi apresentada a Declaração nos termos da Ordem de Serviço n 04/2020 - SE-
PLURB, com o compromisso de realização da contagem veicular e elaboração do RIT 
completo após o período de quarentena, o que deverá constar no TAC e deverá ser 
apresentado diretamente a EMDEC para análise;
 - foi informado no EIV que será elaborado e executado projeto Acústico de acordo com 
as normas técnicas NBR 10151 e legislação municipal, em especial a Lei 14011/2011 
que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, controle de sonorização nociva 
ou perigosa em áreas públicas, particulares e estabelecimentos comerciais.

A Área Técnica recomenda que a aprovação deste EIV esteja condicionada ao 
firmamento de Termo de Acordo e Compromisso junto ao empreendedor, com 
as seguintes obrigações:
I) Elaboração e execução de Projeto Acústico de acordo com as normas técnicas e 
legislação em vigor, em especial NBR 10.151 e a Lei Municipal n°14.011/2011, con-
tendo medidas mitigadoras dos impactos decorrentes dos ruídos emitidos pelo empre-
endimento durante a fase de operação, com monitoramento através de medições do 
nível de ruído interno e externo, para verificar a efetividade das medidas implemen-
tadas, sendo que no caso de reclamação de vizinhos quanto a ruídos, o responsável 
pelo estabelecimento deverá realizar as adequações necessárias para sanar o problema.
II) Realização da contagem veicular e elaboração do RIT completo num prazo de até 
seis meses após o final da quarentena e cumprimento de todas as exigências que forem 
solicitadas no momento pelo poder público municipal para a emissão do Alvará de 
Uso definitivo.

III) Providenciar a regularização das áreas clandestinas e a obtenção do Certificado de 
Conclusão de Obra (CCO) da área objeto do EIV/RIV.
 Lembramos que o EIV/RIV é instrumento regulamentado pelo município e estabelece 
medidas mitigadoras e potencializadoras de impactos do empreendimento para a vizi-
nhança e essas medidas complementam as obrigações exigidas na legislação vigente.
 Futuras obras e ampliações não estarão isentas de novo EIV, de acordo com a legisla-
ção vigente. No momento da aprovação do projeto poderá haver pequenas alterações 
no número de unidades habitacionais e/ou área construída do empreendimento, enten-
demos que, caso haja variação de até 5% em número de unidades e/ou área construída, 
esta variação não implicará na necessidade de revisão das mitigações de impactos do 
empreendimento em relação aos dados originalmente tratado pelo EIV/RIV.
 Não foram analisados os demais parâmetros que competem ao processo de aprovação 
do empreendimento.
 Este parecer não isenta o empreendedor de seguir outras exigências e leis, bem como 
atender a possíveis exigências de outros órgãos municipais.

Daniela Zacardi Arquiteta Urbanista Matrícula: 126.192-4
Ester Ishikawa Real - Arquiteta Urbanista - Matrícula: 127.226-8
Mirian L B O Lima - Arquiteta Urbanista - Matrícula: 123.934-1

Campinas, 12 de maio de 2022
MÁRCIO RODRIGO BARBUTTI
COORDENADOR EIV-RIV GS/SEPLURB

 

CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO

PARECER CMDU - Projeto de Lei Complementar 08/2022
 REF: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 08/2022
 AUTOR: Prefeito Municipal
 RELATOR: Ronaldo Gerd Seifert
 COMISSÃO: Robson T. B.Brandão, João Manuel Verde dos Santos e Welton Nahás 
Curi .
 PARECER: Contrário
 DATA: 10/5/22 

PREÂMBULO: ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 295, DE 03 DE DEZEM-
BRO DE 2020, QUE "DISPÕE SOBRE PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO E USO 
DO SOLO NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AM-
BIENTAL DE CAMPINAS"

 Art. 1º Fica alterado o inciso XII e acrescidos os §§ 1º a 4º ao art. 2º da Lei
 Complementar nº 295 de 3 de dezembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

 Art. 2º..................................................
 ............................................................
 XII- Edificação Horizontal -APA - EH-APA: edifício com altura máxima de 10,00 
m (dez metros) ,medida do piso do pavimento mais baixo até a parte superior da laje 
de cobertura do último pavimento habitável , e no máximo com 3 (três ) pavimentos 
para Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social-EHIS e no máximo com 2 
(dois) pavimentos para as demais tipologias, observadas as disposições dos §§1º a 5º 
deste artigo.
 ..................................................................

 § 1º Para as demais tipologias previstas no inciso XII deste artigo, poderá ser acresci-
do um terceiro pavimento à edificação, por motivo de desnível acentuado do terreno.
 § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o pavimento acrescido deve obrigatoriamente ter 
no mínimo 1 (uma) de suas faces externas dotadas de ventilação e iluminação natural.

 § 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, somente serão permitidas escavações necessá-
rias ao aproveitamento do terreno natural.

 § 4º Para a aplicação desta Lei Complementar , também deve-se considerar as defini-
ções dos incisos I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX , XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, 
XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, 
XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV e LVI do art. 2º da Lei Complementar nº 208, 
de 20 de dezembro de 2018". (NR)
 Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrario e especialmente o parágrafo 
único do art. 2º da Lei Complementar nº 295, de 3 de dezembro de 2020.

PARECER
 O projeto de lei está mal redigido e não traz compatibilidade nem adequação às de-
mais legislações. O projeto também falha ao não atender às demandas urbanas.

Campinas, 12 de maio de 2022
RONALDO GERD SEIFERT

PRESIDENTE - CMDU CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE 
APROVAÇÃO DE PROJETOS - CDAP

DEFERIDOS
PROT. 22/11/5097 AGV CAMPINAS EMPREENDIMENTOS LTDA - PROT. 19/11/12127 APARECIDO 
SALVADOR PAGNOCA MORENO - PROT. 20/11/10704 CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA SOARES 
- PROT. 22/11/1138 VALDECIR BELANI - PROT. 21/11/15039 JOSE CRAVEIRO MARQUES - PROT. 
21/11/2498 CENTRO DE FORMACAO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - PROT. 22/11/4365 CARLOS 
ROBERTO DUTRA SANTANA - PROT. 22/11/4702 LEONCIO DE SOUZA QUEIROZ NETO - PROT. 
22/11/5312 R4 - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PROT. 22/11/5538 M.J. PARTICIPACOES E 
DESIGN LTDA - PROT. 20/11/6035 ASSOCIACAO RESIDENCIAL LENK - PROT. 22/11/971 DEBORA 
VALLIM PENTEADO DE LEMOS TALLI - PROT. 21/11/10674 ANTONIO STETTENER NETO.

INDEFERIDOS
PROT. 21/11/4256 LEONAM DE SOUZA CAMPOS - PROT. 21/11/11250 ILIDIO SANVIDO CARDOZO - 
PROT. 21/11/11248 ILIDIO SANVIDO CARDOZO.

CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
PROT. 22/11/3625 SANDRA REGINA REQUENA.

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT. 22/11/4045 BARBARA MITIKO ALMEIDA SUZUKI.

Campinas, 12 de maio de 2022
SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA

COORDENADORA DEPARTAMENTAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
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