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 DO PROPRIETÁRIO INSTITUICIONAL 

 

Vem por esta a Congregação Cristã no Brasil, Entidade Civil 

Religiosa, sem Fins Lucrativos, com sede á Rua Germânia, 661, 

Bonfim, Campinas, de CNPJ. 46.043.295/0001-84, devidamente 

representada por seu atual Presidente administrativo Sr. Marcelo 

Eduardo de Mendonça, casado, brasileiro, empresário, de RG: 

15.426.259 SSP/SP e CPF. 068.895.088.40; ou seus Procuradores,  

 

 DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

O Responsável Técnico desta instituição para este caso 

especifico, é o Sr. Allex Roli de Cicco, casado, brasileiro, Engenheiro 

Civil, de RG. nº. 25.221.357-9, CPF. nº. 195.594.248-07, e Crea. nº. 

5.061.157.324, também é Procurador desta Instituição conforme 

documentos profissionais e diversos em anexo. Sito á Av. Ibirapuera, 

901, Jd. Londres, Campinas, e faz Contatos pelo email: 

engdecicco@yahoo.com.br, e Celular nº. 19-98214.4800 (zap). 

 

 DO OBJETO DESTE ESTUDO e RELATÓRIO 

 

Entramos nesta Municipalidade com um Processo de 

Aprovação de um Projeto de Ampliação de um Imóvel 

Institucional, Utilizado como Templo Religioso, de nossa 

propriedade, conforme documentos anexos,  

 

 DO IMÓVEL OBJETO 

 

Processo Protocolado Sob o nº  2019 / 11 / 6.753, de um imóvel 

localizado á Rua Daniel Moacyr Novaes Lipp, 415, Jardim 

Metonopolis, Subdistrito Do Campo Grande, Campinas, lote 22uni, 

quadra H, quarteirão 5704, código cartográfico: 

3343.41.14.0437.01001.  

Possuindo o imóvel edificío com área construída de 732,20m² 

de Edificação -e- área territorial de 1.928,00 m² do Terreno, tudo 

conforme plantas e documentos anexos, 
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 DA ELABORAÇÃO DO ESTUDO e RELATORIO DE IMPACTO Á 

VIZINHANÇA 

 

Tendo sido analisado, foi-nos solicitado adicionalmente, para 

final aprovação, á Apresentação do presente Estudo e Relatório 

de Impacto de Vizinhança em atendimento á Lei Municipal 

Complementar nº 208, de 20 de Dezembro de 2018, e ao Decreto 

Municipal nº 20.633, de 16 de Dezembro de 2019 

 

 DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMPREENDIMENTO: 

 

 O imóvel possui utilização única como Templo Religioso, 

tendo atividades principais a Cultuação á DEUS, e realização 

de Reunião para Jovens e Menores 

 Também realiza atividades eventuais e correlacionadas ao 

uso principal, tais como: ensaios de musica sacra; reuniões 

diversas, serviços de manutenção 

 

 DA DESCRIÇÃO DOS HORÁRIOS DO EMPREENDIMENTO: 

 

 Possuindo Horário Legal De Funcionamento 

Segunda Á Domingo – Das 8:00h Ás 22:00h -e-  

 Horário Real de Funcionamento Atual, como se segue: 

QUINTA - 19.00 ÁS 21.30H 

QUARTA - 19.00 ÁS 21.30H 

SÁBADO - 19.00 ÁS 21.30H 

DOMINGO - 9.00 ÁS 11.30H 

DOMINGO - 19.00 ÁS 21.30H 
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 DOS MÉTODOS E JUSTIFICATIVAS PARA CARACTERIZAÇÃO DA 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 
 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID: 

 É a área que recebe influencia direta gerada pela 

implantação do Templo, caracterizada principalmente pelos 

lotes e quarteirões confrontantes ao imóvel, objeto deste 

 

 Seriam caracterizados pelos imóveis vizinhos lindeiros laterais 

e de fundos, alem dos vizinhos que fazem frente para os 

imóveis do Templo e Estacionamento - estes imóveis vizinhos 

estão todos descriminados no Relatório Fotográfico deste 

 

 DOS MÉTODOS E JUSTIFICATIVAS PARA CARACTERIZAÇÃO DA 

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 
 

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII: 

 

 É a área afetada indiretamente pelo impacto do percurso de 

pessoas e veículos que se movimentam em direção ao 

Templo Objeto 

 Para o cálculo da influência indireta, analisamos outros nossos 

Templos sendo que : a localização do Templo Objeto (Ccb - 

Jardim Metonopolis) esta á 1,2 km de distância, de outro 

templo nosso denominado: Ccb - Parque Valença 2 

  A localização do Templo Objeto (Ccb - Jardim Metonopolis) 

esta á 1,4 km de distância, de outro templo nosso 

denominado: Ccb - Residencial Parque São Bento 

 Portanto o trajeto médio da população para o templo seria 

a metade das distâncias, ou seja, cerca de 650m de suas 

residências 
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 Analisamos que a população prevista para o ano de 2020, 

nesta região da cidade, seria de 2.853 pessoas / km², o que 

comparando com nosso histórico de 

participação nas santas ceias do ano de 2019, participaram 

25.857 almas para uma população de campinas prevista 

pelo IBGE para 2020 de 1.213.792 pessoas, 

 

 Ou seja, 2,14 % da população, que nesta região da cidade 

seria de 2.853 pessoas / km², ou seja, temos uma área de 

abrangência de 1,33 km², com 3.795 

pessoas, e previsão de abrangência de 82 pessoas conforme 

histórico de participação 

 

 Assim delimitamos a área de influência indireta por um raio 

de 1,33km² no entorno do Templo Objeto, demonstrando isso 

graficamente (vide Mapa de Localização e Caracterização 

da Vizinhança) por um círculo laranja 

 

 Observa-se que este Templo Religioso, não tem por função 

atrair o Adensamento Populacional, apenas atender 

espiritualmente as pessoas que já moram na região 
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 MAPA DE LOCALIZAÇÃO e CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA 

 

 

 

 

 

CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 

JARDIM METONÓPOLIS 

RUA DANIEL MOACYR NOVAES LIPP, 415 
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 DA CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA 

 

Esta região no último Censo do IBGE, estima para o ano de 

2020, o quantitativo de 2.853 habitantes por Km², com cerca de 883 

unidades habitacionais, entre casas e aptos. Para imóveis não 

residenciais e/ou mistos estima-se 303 unidades 

 

Temos a vizinhança direta formada pelo vizinhos lindeiros e 

imediatos ao Templo, - E a vizinhança indireta, formada pelas 

edificações indiretamente afetadas pelo publico que visita o 

Templo, sobretudo, pelas vias de percurso até ele, e são estas que 

veremos á seguir 

 

Vizinhança Direta  

 Na área de influência direta, onde temos os  vizinhos diretos, 

lindeiros e imediatos, constitui-se a vizinhança de basicamente de 

01-um imóvel residencial, e 15-quinze imóveis comerciais, como 

esta localizado numa zona de centralidade, com muito fluxo de 

veículos circulantes nas proximidades, então o comércio 

prevalece no seu entorno. 

 

São os logradouros de seu entorno, a rua frontal de transito 

local, denominada Rua Daniel Moacyr Novaes Lipp, com largura 

de 7,87m, além de calçadas em ambos os lados. - Existe ainda 

outras duas ruas locais que são imediatas á esta, ambas de transito 

local, que são:  a Rua Nabor Peres, com largura de 7,80m, além de 

calçadas em ambos os lados; e a Rua Jose Pedroso Correa Junior, 

com largura de 7,79m, além de calçadas em ambos os lados;  -   
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Como a quadra onde esta o Templo, faz um bico, é 

abrangida por duas avenidas em sua traseira, ou seja, atrás do 

templo temos uma avenida coletora, de alto fluxo denominada 

Avenida Armando Mario Tozzi, com duas vias de transito separadas 

por um canteiro central, com a largura de 6,85m cada via, além 

de calçadas em ambos os lados da avenida;  - E também temos 

uma outra avenida coletora, de alto fluxo denominada Avenida 

Edson Luiz Rigonatto, também com duas vias de transito separadas 

por um canteiro central, com a largura de 7,15m cada via, além 

de calçadas em ambos os lados da avenida; 

Nas proximidades, ou nesta área de influência direta, não 

existe equipamentos públicos ou comunitários na área de esportes, 

lazer, saúde, segurança, ou cultura, apenas uma escola infantil, na 

área de educação, denominada Escola Municipal CEI João Vialta, 

localizada em frente ao Templo, com endereço á R. José Corrêa 

Pedroso Jr, 300ª, Jd. Metonópolis  - Possui entretanto no entorno, 

toda a infraestrutura urbana, tais como redes publicas de 

fornecimento de água, rede de coleta de esgoto, rede de 

captação de águas pluviais, rede de distribuição de gás 

encanado, rede de telecomunicações, rede de fornecimento de 

energia, pavimentação publica, com instalação de guias, sarjetas 

e do passeio público, além do transporte urbano, e coleta de lixo. 

Conforme vimos anteriormente no item: Mapa de 

Localização e Caracterização da Vizinhança, temos as áreas de 

influência direta e indireta, e podemos ver mais adiante no 

Relatório Fotográfico destas descritas áreas, as fotos dos imóveis 

lindeiros, das ruas adjacentes ao Templo ou ao quarteirão nele 

estabelecido, além dos principais imóveis e logradouros da Região, 

atingidos por influência indireta dos Circulantes até o Templo; 

Nossas demandas por equipamentos públicos se limitam á 

rede publica hidro sanitária de fornecimento de água e 

afastamento de esgoto e águas pluviais, as quais não serão 

impactadas pelo motivo de serem equivalentes ás de uma 

residência de porte médio. – Também dependeremos, como 

todos, sem especialidade, do amparo da segurança pública, em 

baixo impacto, para evitar a ocorrência de roubos, considerando 

as altos níveis destas na região. 
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Vizinhança Indireta  

A vizinhança indireta, formada pelas edificações 

indiretamente afetadas pelo publico que visita o Templo, 

sobretudo, pelas vias de percurso até ele, e constitui-se a 

vizinhança indireta com os usos de cálculo estimativo com 883-

oitcentos e oitenta e três unidades residenciais, e 237-duzentos e 

trinta e sete imóveis comerciais, e 66-sessenta e seis imóveis de uso 

misto. 

São os principais logradouros de encaminhamento ao nosso 

templo, no raio de 650,00m dele, as avenidas: Avenida Armando 

Mário Tozzi - Avenida Edson Luiz Rigonatto e a Avenida Cássio 

Soares Couto 

Nesta região abrangida pelo raio de 650,00m do entorno do 

templo, ou nesta área de influência indireta, existe todos os 

equipamentos públicos ou comunitários na área de esportes, lazer, 

saúde, segurança, cultura, e educação, sendo os principais 

denominados á seguir: Praça da Concórdia, localizada á Rua 

Manoel machado Pereira, s/nº, Pq. Valença; - Praça João 

Amazonas, localizada á R. Edson Luiz Rigonatto, 497, Jardim 

Maracana; - 2ª Companhia do 47º Batalhão de Polícia Militar, 

localizado á Rua Natale Bertucci, 138, Parque Valença, - UPA Dr. 

Sérgio Arouca, localizada á R. Dirce De Oliveira Santos, 280, Jd. Alto 

Belém, - E.E. Profº Carlos Alberto Galhiego, localizada á R. Juvenal 

Fernandes, s/nº, Bairro Santa Clara 

Possui também nesta região, toda a infraestrutura urbana, tais 

como redes publicas de fornecimento de água, rede de coleta de 

esgoto, rede de captação de águas pluviais, rede de distribuição 

de gás encanado, rede de telecomunicações, rede de 

fornecimento de energia, pavimentação publica, com instalação 

de guias, sarjetas e do passeio público, além do transporte urbano, 

e coleta de lixo. 
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Conforme vimos anteriormente no item: Mapa de 

Localização e Caracterização da Vizinhança, temos as áreas de 

influência direta e indireta, e podemos ver mais adiante no 

Relatório Fotográfico destas descritas áreas, as fotos dos imóveis 

lindeiros, das ruas adjacentes ao Templo ou ao quarteirão nele 

estabelecido, além dos principais imóveis e logradouros da Região, 

atingidos por influência indireta dos Circulantes até o Templo; 

 

 DA OCORRENCIA DE SOM E SUA INTERVENÇÃO ACÚSTICA 
 

Haverá ocorrência de som por Louvores, os quais serão 

realizados com cânticos vocais e instrumentais de música sacra, 

sendo que sua realização sempre se limitou á intensidade 

moderada de modo á manter-se dentro dos padrões de 

sonoridade permitidos ao local a ao horário – Somente a 

ministração de ensinamentos utiliza-se de aparelhos de 

amplificação de som, sendo que sua realização se limita á 

intensidade moderada de modo á manter-se no interior do recinto, 

e dentro dos padrões de sonoridade permitidos ao local, e ao 

horário.  

 

Esta Entidade utilizar-se-á de instalações acústicas, cujo projeto 

estará sendo executado em conjunto com os serviços de 

acabamento da construção e demais projetos de instalação 

previstos para a ampliação do anexo ao templo. As instalações 

acústicas terão o fim de controlar o volume do som dentro das 

normas brasileiras (NBR), e não serem prejudicais á vizinhança. - 

Assim informamos que será fornecido um Laudo Técnico de 

Acústica, á ser apresentado após a conclusão das instalações 

acústicas, junto do requerimento de CCO / Habite-se.  

 

A ocorrência de som é o único impacto ambiental residual que 

pode gerar, porem não significativo. - Outros impactos, como 

qualquer resíduos, vibrações, gases ou fumaça, não são gerados. 
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 DA OCORRENCIA DE MOBILIDADE DE PESSOAS E A 

INTERVENSÃO PARA SUA ACOMODAÇÃO 

 

Uma pesquisa feita pela Empresa Ipsos, em 2019, sobre 

comportamento e percepção do brasileiro, em relação á 

mobilidade urbana, aponta que utilizamos os meios de circulação 

na seguinte proporção: 70% andam á pé - 46% utilizam onibus - 43% 

utilizam carro particular, e 18% usam serviço aplicativo para 

locomação. 

Consideraremos para fins deste estudo, a capacidade de 

lotação do templo, calculada pelo lay-out de bancada, do salão 

principal, que resulta em 565-quinhentos e sessenta e cinco 

pessoas; - Embora a presença de pessoas no templo, seja sempre 

bem menor do que sua capacidade, se limitando á 50% desta 

lotação, com 283-duzentos e oitenta e três pessoas em média. 

Assim considerando, concluímos que a capacidade de vagas 

de veículos para o nosso estacionamento que é de 42-quarenta e 

duas  vagas de veículos, atende á média presencial de pessoas 

com veículos. 

O estacionamento lateral do templo abriga esta quantidade de 

veículos e concluimos então que o empreendimento em questão, 

atende os requisitos para a aprovação da necessária planta de 

regularização e ampliação institucional, como templo religioso. 

Além disso, na frente do templo, será solicitada uma vaga 

especial, destinada somente á embarque e desembarque de 

pessoas, para casos especiais e necessidades de emergência, que 

porventura ocorram durante o período de realização dos serviços 

espirituais e correlacionados. 

O sistema viário existente no entorno do templo, com suas ruas 

asfaltadas e sinalizadas, além de calçadas executadas com a 

implantação gradativa da acessibilidade urbana, atende 

plenamente a locomoção de veículos e transeuntes, que para ali 

se deslocam.  Tambem analisamos que o fluxo de pessoas e carros 

que para o templo se deslocam não são tão significativas á ponto 

de alterar o fluxo viário local ou da região 
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 DA ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS. 
 

Este Templo atenderá aos requisitos de locomoção para 

pessoas com necessidades especiais, tudo em consonância com 

a NBR 9050, que trata de acessibilidade, além das legislações 

vigentes  

Os acessos principais ao templo será feito por rampas e/ou 

escadas, possuindo ambas piso anti-derrapante, com corrimãos e 

guarda corpos normatizados em ambos os lados, iluminação para 

acesso noturno, e inclinação máxima da rampa de 8%. 

Os corredores externos de acesso também possuirão piso anti 

derrapante e sem degraus de acesso ao templo para as pessoas 

com necessidades especiais,  

No interior do Templo, assim como no estacionamento haverá 

vagas exclusivas destinadas á cadeirantes, e nos banheiros 

masculinos e femininos haverá também sanitário acessível para 

cadeirantes com acessórios e louças adaptadas á pessoas com 

necessidades especiais. 

 

 DO MEIO AMBIENTE – PAISAGISMO URBANO: CULTURAL E 

NATURAL – VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

A região de influência indireta é pobre de natureza, 

possuindo pouquíssimas áreas verdes e tambem 

arquitetonicamente, não possuindo edificações que a enobrecem 

culturalmente. - As edificações urbanas são básicas e simples, 

sobretudo pela baixa renda da maioria de seus Ocupantes. - A 

ausência de plantas e jardins constitui uma falta da 

Municipalidade que não conseguiu implantar áreas verdes e/ou 

reservas ambientais, durante o crescimento populacional desta 

região (o que pode ser exigido em forma de lei, sendo incentivada 

sobre as áreas permeáveis com percentual de até 10%, e 

obrigados em terrenos com área superior á 400,00m², ou em áreas 

permeáveis superiores á 10%) 
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Na frente do nosso Templo existe porem uma área municipal, 

utilizada como escola infantil, com grande aglomerado de árvores, 

o que se faz uma exceção, em relação ao resto desta região. 

Nosso Templo possui uma fachada de arquitetura clássica 

diferenciada que enobrece a cultura regional, tornando um bem 

notável á região, não chegando porem á condição de patrimônio 

histórico ou cultural 

Possuímos um pequeno jardim sobre o recuo frontal, e uma 

área permeável de 193,00m²; localizada na área de 

estacionamento do Templo, que serve para absorver as águas 

pluviais e reabastecer os depósitos naturais do subsolo, liberado as 

redes públicas de drenagem destas águas 

Ainda temos a preservação natural sonora, que será 

atendida por implantação de Projeto e Instalações de Acústica, 

conforme já descrito no tema anterior, Ocorrência de Som e sua 

Intervenção Acústica 

A ocorrência de som é o único impacto ambiental residual 

que pode gerar, porem não significativo. - Outros impactos, como 

qualquer resíduos, vibrações, gases ou fumaça, não são gerados. 

A volumetria do Templo não é grande á ponto de impactar 

os vizinhos, auxiliada pela farta área e disposição territorial do lote, 

além dos bons metros de afastamentos e recuos existentes, os quais 

não permitem sombreamento ás edificações vizinhas, e também 

ajudam á manter a boa ventilação e iluminação naturais, inclusive 

para o próprio templo  

Para o caso deste Templo em questão,  inexiste valorização 

ou desvalorização imobiliária. - Pois num primeiro momento os 

moradores residenciais tem a ocorrência de som, porem ela não 

existirá devido á instalações acústicas que pretendemos instalar.  -  

Outro fator importante é a ocupação comercial predominante na 

região, pois os proprietários comerciais se alegram do volume de 

pessoas que para ao local se dirigem, valorizando comercialmente 

a região. 
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 DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

 

Para segurança das Instalações e Estrutura Construtiva edílica 

será realizada programa de manutenção periódica pelos 

membros desta Instituição, os quais providenciarão Profissionais da 

Construção Civil, para a realização dos serviços vistoriados e 

relacionados como necessários á manutenção e conservação 

deste edifício e suas dependências acessórias 

 

 

 DA SEGURANÇA EDÍLICA DE COMBATE CONTRA INCENDIO E 

PANICO 

 

O templo possui todos sistemas de segurança contra incêndio 

e pânico, para proteção das pessoas que ali frequentam e das 

edificações vizinhas, em consonância com as Instruções Técnicas 

do Corpo de Bombeiros, e demais Legislações vigentes,  

 

Os acessos principais ao templo será feito por rampas e/ou 

escadas, possuindo ambas piso anti-derrapante, com corrimãos e 

guarda corpos normatizados em ambos os lados, iluminação para 

acesso noturno, e inclinação máxima da rampa de 8%. 

 

O interior do templo possui extintores de incêndio nos átrios 

principais de acesso e próximos ao púlpito, também possui 

iluminação de emergência com circuito centralizado e bateriais 

existentes na entrada principal 

 

Possui ainda o interior do templo e dependências pertinentes, 

sinalização de emergência e indicativas; - Além disso a lotação do 

templo atende á normatização vigente e as saídas de emergência 

estão dimensionadas para este fluxo de pessoas, tendo a aberturas 

das portas no sentido da rota de fuga; 
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 DA CONCLUSÃO DESTE ESTUDO E RELATÓRIO 

 

Pelo presente Estudo e Relatório de Impactos á Vizinhança, 

percebemos a perfeita viabilidade para implantação deste 

empreendimento.   Lembrando que este presente Estudo e 

Relatório de Impacto á Vizinhança destina-se para fins de 

obtenção de Aprovação do Projeto de Regularização e 

Ampliação Institucional de Templo Religioso, 

protocolado sob o nº 2019 / 11 / 6.753, para esta entidade.  

O imóvel é caracterizado por um templo religioso, o qual realiza 

serviço de Cultuação e Louvor á DEUS, com Ministração de 

Ensinamentos de como melhor servi-lo, os Louvores são realizados 

com canticos vocais e instrumentais de música sacra, sendo que a 

realização de todos os serviços se limitarão á intensidade 

moderada de som, de modo á manter-se no interior do recinto, e 

dentro dos padrões de sonoridade permitidos ao 

local, e ao horário. Esta entidade utilizar-se-á de instalações 

acústicas, conforme já relatado e apresentará um Laudo Técnico 

de Acústica, junto do requerimento de CCO / Habite-se.  

Considerando que para os percentuais relacionados á 

locomoção das pessoas ao templo, concluímos que ao adotarmos 

a lotação máxima atual do templo que é de 565 pessoas sentadas, 

e cientes de que lotação real média é de 283 pessoas, para a qual 

será atendida a capacidade do estacionamento de veículos atual 

de 42 vagas 

Considerando ainda que o Templo Objeto, possui Acessibilidade 

normatizada á População com Necessidades Especiais, além de 

atendimento ás Normas Técnicas de Segurança contra Incêndio e 

Combate ao Pânico, com a aplicação de todas instalações de 

segurança pertinentes, temos a área permeável para a captação 

de águas pluviais, e realizamos também a Manutenção Preventiva 

Periódica na Edificação e Dependências acessórias; o portanto 

Concluímos que todas estas ações e instalações complementares, 

contribuem para o bom funcionamento das nossas atividades, 

junto á População de Campinas 

 

 

 


