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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, torna 
pública a presente intimação de seus proprietários/possuidores/representantes legais 
de condomínios residenciais neste município e abaixo relacionado(s), e vem através 
do presente Edital, intimá-lo(s) da obrigação constituída no Decreto 8890/86, Artigo 
4º, estabelecendo-se que devam apresentar documentação técnica comprobatória de 
prevenção contra incêndio e pânico no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta pu-
blicação, para o(s) local(is) abaixo relacionado(s). O não cumprimento da presente 
intimação ensejará a imposição de multa conforme determinada na Lei Complementar 
09/03, Artigos 164º e 182º e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.
1) Condomínio Belem - CNPJ 02.293.167/0001-13 - Intimação 25067 (5683427) - 
Processo SEI PMC.2021.00029294-76.

Campinas, 16 de maio de 2022
ENGº. MARCOS MENDES

COORDENADOR DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
Processo SEIPMC.2022.00026221-68. Interessado: Condomínio Edifício Tangara.
Decisão: DEFIRO o pedido de prorrogação de prazo em 90 (noventa) dias e a apre-
sentação do Laudo CPCIP-SPDA com a respectiva ART.
Decisão: INDEFIRO a apresentação do Laudo CPCIP-Gás, tendo em vista que o 
referido documento está com preenchimento incompleto e não está acompanhado de 
sua respectiva ART.

Campinas, 16 de maio de 2022
ENGº. MARCOS MENDES 

COORDENADOR DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
Protocolo 1997/00/25274. Interessado: Condomínio Edifício Marcondes Filho. 
Decisão: Fica a edificação desinterditada administrativamente (A.I.A. nº 054/09), nos 
termos do artigo 5º do Decreto Municipal 11.195/1993, que altera o Decreto Mu-
nicipal 8.890/1986, tendo em vista o cumprimento de todas as obrigações impostas 
através da(s) intimação(ões) específica(s).

Campinas, 11 de maio de 2022
HÉLIO CÉSAR GOMES

DIRETOR DE CONTROLE URBANO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE USO DO SOLO - CDUS

COMPAREÇAM OS INTERESSADOS - ALVARA DE EVENTOS
PROT. 22/11/6251 ALPHAVILLE CAMPINAS CLUBE - PROT. 22/11/6234 SECRETARIA DE CULTU-
RA E TURISMO - PROT. 22/11/6309 ALPHATICKETS TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA - PROT. 
22/11/6308 NOBLU SPORTS - PROT. 22/11/6191 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Campinas, 17 de maio de 2022
HÉLIO CÉSAR GOMES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

GABINETE DO SECRETÁRIO
COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV

PARECER TÉCNICO EIV/RIV Nº 21/2022
Protocolo: 2022/11/05291 - Interessado: Dom Pedro Bar e Restaurante Ltda.
Empreendimento do Tipo Alvará de Uso em Bar com entretenimento e discotecas, 
danceterias, salões de dança e similares, em Zona de Atividade Econômica A  
PREÂMBULOS
Empreendimento do Tipo Bar com entretenimento e discotecas, danceterias, 
salões de dança e similares, Projetado sobre Lote 1-UNI, 04, 07 e 64, Quartei-
rão 6393, Quadra I1, Códigos Cartográficos 3261.14.51.0001, 3261.14.51.0074, 
3261.14.51.0134 e 3261.14.51.0237, Matrículas 79.256, 79.257, 79.264, 79.270, 
79.269, 79.262, 79.258, 79.261, 79.260, 79.268, 79.267, 79.265, 79.266, 79.259, 
79.263 do 2º Cartório de Registro de Imóveis, situado na Rua Armando Strazzacappa 
n° 130 e 205, Rua José Felipe Alaite, nº 172 e s/n, inserido na Macrozona Macro-
metropolitana, área de Influência Direta, APG - Taquaral, UTB MM-50, na Zona de 
Atividade Econômica A (ZAE-A).
  A casa noturna ocupa uma edificação de 4.235,27m², mas o local possui C.C.O. de 
apenas 3.026,26m², portanto possui 1.209,01m² de área a regularizar.
  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 entretenimento e discotecas, danceterias, salões de dança e 
similares tem capacidade de público de 4.488 pessoas e 50 funcionários em 2 turnos, 
com horário de funcionamento das 12h as 5h, dias úteis, sábados, domingos e feriados;
  - foi apresentado ficha informativa apenas dos lotes 07 e 64, fichas nº 201350 e 
201351, com anotação de submissão compulsória ao DEPLAN devido diretriz viária e 
também com anotação de que deve ser apresentado ficha do CSPC;
  - foi apresentado ficha informativa do CSPC, protocolo SEI PMC.2022.00030738-42 
informando que o local não possui restrições do CONDEPACC, código cartográfico 
3261.14.51.0074;
  - foi solicitado consulta ao CDPV/DEPLAN pelo protocolo SEI PMC.2022.00035057-
34 que informou que trata-se das diretrizes 1-N e D-43 e que o dispositivo viário D-43 
foi estudado e pré-dimensionado na ocasião da análise do empreendimento Cond. 
Residencial Reservatto - Mansões Santo Antônio, localizado na Rua Arquiteto José 
Augusto Silva, através do protocolo GAPE 2013/18/125, e o seu traçado não incide 
sobre os lotes lindeiros, mas não tem a informação quanto a previsão de implantação;
  - foi apresentado AVCB nº 456657 para área de 4.235,27m² e lotação máxima de 
1694 pessoas na boate 1 piso térreo, 670 pessoas na boate 1 mezanino, 1451 pessoas 
na boate 2, 561 pessoas na boate 3, 12 pessoas na área de apoio, totalizando 4.388 
pessoas, com validade: 10/03/2022;
  - o entorno é misto, com parte de área residencial, e parte não residencial, mas pre-
dominantemente residencial;
  - não há incremento populacional, devido à natureza do empreendimento;
  - quanto as vagas de estacionamento foi informado que são usados os lotes 1-UNI, 7 
e 64, mas não informou a quantidade de vagas.

  - 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 acor-
do 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 sono-
rização nociva ou perigosa em áreas públicas, particulares e estabelecimentos comer-
ciais.
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.
IV) Atendimento às exigências de mitigação dos impactos urbanísticos com:
a) deverá ser executado o calçamento da calçada em todos os alinhamentos dos lotes 
01-UNI, 04, 07 e 64, pois o empreendimento ocupa toda a quadra;
b) o passeio público deverá ser mantido integralmente no nível de circulação do pe-
destre, com pavimentação contínua e adequada, sendo rebaixadas apenas as guias, 
com sinalização clara da travessia de pedestres e acesso veicular, priorizando a segu-
rança do pedestre nos pontos de conflito;
c) permeabilidade visual em todos os alinhamentos voltados para logradouros públi-
cos onde ainda não possui fechamentos, para possibilitar integração com o entorno e 
segurança dos moradores e vizinhança, mantendo sem elemento de fechamento em 
todo o entorno do lote 1-UNI, 07 e 64.
d) arborização urbana em todo o entorno do lote, para melhorar o conforto da vizi-
nhança, seguindo as orientações do Guia de Arborização Urbana de Campinas;
V) Atendimento às exigências de mitigação com relação as ruas do entorno imediato 
com a pavimentação da Rua Joaquim Francisco Castelar, entre a Rua Armando Stra-
zzacappa e a Rua José Felipe Alaite, e, conforme Secretaria Municipal de Infraes-
trutura no despacho 5598954v2 do Protocolo SEI PMC.2022.00035047-62, o custo 
estimado para as obras de pavimentação desse trecho é de R$900.000,00, tomando 
por base o custo médio de obras da mesma natureza licitadas e executadas por essa 
Municipalidade, podendo haver discrepâncias quanto da elaboração do devido orça-
mento executivo;
VI) Atendimento às exigências de mitigação definidas pela Secretaria Municipal de 
Segurança Pública no despacho 5643314v2 do Protocolo SEI PMC.2022.00035066-
25, o qual transcrevemos a seguir:
  “Conforme consta no EIV de protocolo 2022/11/05291, página 12, o estabelecimento 
contará com sistema de segurança particular como forma de contenção de possíveis 
tumultos, a CIMCamp sugere a instalação de câmeras de monitoramento com visu-
alização às áreas externas e posterior compartilhamento das imagens com a CIM-
Camp por meio do Programa Monitora Campinas, o qual tem o objetivo de ampliar 
a capacidade de monitoramento no município por meio de parcerias com a iniciativa 
privada, formando uma ampla rede composta por câmeras de segurança instaladas nos 
parceiros, exclusivamente direcionadas ao espaço público.
  A expansão proporcionará maior área de cobertura no monitoramento da cidade e 
uma resposta mais rápida na prevenção e na resposta às situações que envolvam a 
criminalidade, além de auxiliar na manutenção e conservação do espaço público.
A adesão ao Programa Monitora Campinas é gratuita e direcionado às pessoas jurí-
dicas.
Os parceiros deverão fornecer as imagens das câmeras de segurança com visualização 
aos espaços públicos, as quais devem ser compatíveis com o sistema da CIMCamp, e 
possuir imagens de boa qualidade.
A comunicação é realizada por um aplicativo de mensagens em que os parceiros terão 
contato direto com os guardas municipais na central de monitoramento para informa-
ções sobre ocorrências. A partir da detecção de ocorrências, o acompanhamento passa 
a ser em tempo real pela Guarda Municipal.
Uma equipe da Guarda Municipal estará de prontidão no monitoramento das ocorrên-
cias 24 horas por dia, todos os dias.
Como sugestão para instalação de câmeras de monitoramento por CFTV indicamos 
os seguintes locais:
- Rua Armando Strazzacappa cruzamento com a Rua José Felipe Alaite.
- Rua Armando  Strazzacappa na entrada principal.
- Rua Armando  Strazzacappa cruzamento com a Rua Joaquim Francisco Castelar.”
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 ArquitetaUrbanista 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, 17 de maio de 2022
MÁRCIO RODRIGO BARBUTTI
COORDENADOR EIV-RIV GS/SEPLURB
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