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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

1 - TNFoRMAcÕEs cERArs

1.i - TNTRoDUçÃo

Sllu EMPREENDIMENTOS é uma empresa do Grupo UNIÃO, fundada em 1989 por
Dijalma Fomari e Ângelâ Fomãri, êm árêâ de '1OO m2 no formato de mercearia fârniliâÍ, nã cidade
de Pinhalzinho, SP, com dois check-outs e igual número de funcionários, sendo que após 4 anos
ocorreu a mudança para a Rua Esperanç€, 28, na mesma cidade, em área de 250 m'?e
ìnfaímatì?âdâ, o qr,c lhe con{eda o destaqüe de a 20 ìsia do inteÍioí do es,tads com leÌtora otica no
check-oui. No 8o ano de existência, a@nteceu a inauguração da 1" filial, também em Pinhalzinho,
em área de 3000 m'? sendo '1.600 m'z de área de venda.

Hoje, o Uniáo Supermercados é um complexo varejista com mais de Í8lojas, sendo: 02
em Pinhalzinho, 02 em Socono, 01 em Serra Negra, 04 em Bragança Paulisla, 01 em Monle Sião,
01 em Jadnu, 01 e$ ltatiba, 01 em Atibaia, 01 em llu, dentte oulras ainda ern tase dê mnstÍução
e instalaçóes fìnais.

lrissão; O Uniáo Superrìeícado tem como lvlissáo a satisfaçáo de seus cìientes, parceiros
e colaboradores, maximizando a qualidãde de seus produtos com vistas à surpreender o mercado.

Visão: Servir bem o dienle e alendêio ê(n suàs esecÍalivas ê desejos, ouvindô-o sempre
com o objetivo de satisfazer as suas necessidades.

Valores:

Parceria - Trabalho em açôes comum, em harmonia, focalizando o mesmo obletivo;

Ética - Açáo que busca o bem comum;

Cidadania - Perfeito conhecimênto dos direitos e deveÍes dos Clientes e Colaboradores.

Ao completaÍ 29 anos, a magnitude da empresa se faz presente nos mais de 23.800 m2 de
área de venda, 950 colaboÍadores diretos e mais de 170 check-outs, propoÍcionando a seus
clientês qualidade em produlos e sêrviços, conforto e preço competitivo, um âlém de úm sistema
de credito conÍiável, ágil, seguro e atendimento diferenciado.

Os supermercados sempre estâo prêsenles em nosso dia a dia, sáo de grande importância
para a sociedade e pârâ a economia.

Para o funcionamento desta nova unidade, será necessária a contratação de
aproimâdamente '140 colaboradores, bem como outros ainda náo estimados para a atividâde das
I lojas extemas e espaços dentro da loja que serão locados para terceiÍos.

É importante ressaìtaf que o empíeendimento foitotalmente construido com mão de obÍa e
mateÍiais da regiáo, cotàhorando ÍIais utrrà vez com ã ecônomia local, gsraddo empÍegos ê rênda
para a Cidade de Bragança Paulista.

Al- Mãíâjó,128 - Res. das lìhas'Bragança Paulista/sP
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í.2 - |DENTIF|CAçAO E CARACTERIZAçAO

Nome ou razão social: SIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS - SUMÊRMERCADOS LTDA
Nome fantasía: ***
CNPJ: 36.275.052/000'l-1 I
Endêreço completo: Av. Embaúba, 42 - Residencial Bonãnça I - Bragança Paulisla/SP
CEP: J2.929-899
Telefonê; (1 1) 4033.3709
Estimativa dê funcionáÍios: 80 colaboradores
Horário dê funcionamênto: Segundã â Domingo 8:00hs às 22:00hs
Email: administralìvo@conlabillima.com.br
Responsávêl legal: DÍalma Fornari
Fonê; ( 11) 94444.799ô
Pessoa paÍa contato: Maicon Augusto l\raÍtins de Moraes
Fone: í19ì 99786.6415
Área Total do Loteamento: 669.239,870m'z
Area Total dos Lotes do EmpÍeendimento: 6.524,45m' (lotes 03,04 e 05)
A|êa Total Constrüída: 7.229,73m?, confome segue:

- Pav. Téneo - ConstÍução Principal: 3.487,15 m'z
- Marquise, Doca e Acessos abertos: 762,36 m'
- Pav. lnferìor - Estacionam€nto/Subsolo: 2.980,22 m'

í.3 - OEJETIVO DO RËLATÓRIO:

O presente Eíudo e Relatório de lmpacto de Vizinhança, tem como objetlvo atender a
legislaçáo vigente, relacionada ao estudo de seus impactos na Íase de implanlaçáo e
funcionamento, evitando assim causâr transtornos a terceiros, bem como, a regularizaçáo do
empreendimento iunto à Prefeitu€ do Município de B€gança Paulista paIa obte!çáo de Licença /
Alvará de Funcionamento.

Trala-se de Estudo e Relatório de lmpacto de um pr&io totalmente edifìcado, mobiliado e
com todas as instalações e equipamentos prontos para inieio de 6uas atividades.

O pÍvcesso de âFrovaçag do pÍgjeto jüìto a Pr#üÍâ do Müflicípio de Bragança Paulista,
teve início em 17 de Oulubro de 2018, tendo sua respectiva apÍovação em 06 de Janeiro de 2020,
sendo assim, este profissional teve como diretrizes para elaboraçáo deste estudo o atual Plano
Dirêtor (Lei complemênter 893 de 03 de Jânêìro dê 2020) ê o Plano Diretor êntáo rêvogado (Lêi
comDlementar 556 de 2OlO7l2OO7\.

í.4 - TDENTTFTCAçÃO DO RESPONSÁVEL rÉCNICO

Nome: Robe.io Godêmberg Chagas
EÍdeÍeço: Alameda MsËjó, 128 - Residensial dâ tlhâs - Brâgânça Paulista - SP
CREA-SP: 5070252627
Telêfonei í'1 1) 97493.1826
Email: r.chaoasenqenharia(Oqmail.com
Inscrição Municipal: ProÍissional - 60307
ARÌ No: 28027230200493963
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2 - CARACTERIZACÃO DO EMPREÊNDIMENTO E ENTORNO

2.1 - LOCALIZAÇÃo Do EMPREENDIMENTo:

lmplantado em um terreno com 6.524,45m'
empreendimento está localizado na Avenida Embaúba,
Paulista/SP - CFP '1? S29-8gS

e área construída de 7.229,73m', o
42 - Residencial Bonança l- Bragança

As principais vias de acesso ao empreendimento são: Rua PadÍe Lincoln Leme (entrada
principâl - pavimento téneo) e Rua Rosa Brancá (estacionâmêntô - pavimento inferior), vias
estas, consideradas como 'locais" e com baixo fluxo de veículos.

O empreendimento está instalado estrategicamente em um local que divide uma região
corÌr plãì,cànìèÌìie ìuur/o üe ocupâção iesÌdehüãì e ulïr Ìoieâmemü èm iãsè Ììnã üè tmpianÌãçao,
colaborando assim com a expansão @mercial em um local com grande expansâo habìtacional,
pÍestando um serviço útil a região e aos bairros vizinhos, evitando o deslocamento às áreas
cenlrais da eidadê.

O loleamênlo ondê o emor€endimênto êstá inçlahdo nossui infra€st ufua comDlefã .r)rn
abastecimento de âgua, energia elétrica, coleta de esgoto, drenagem, ruas pavimentadas e
arborizadas.

Está localizado na Região Administrativa do Lavapés, zona norte da cidade, conforme
anexo | (regióes Geo - físicas) do Plano Diretor - Lei Complementat n' 534 de 1610412007.

Aì. Marâjó, 128 - Res. das Ilhas - Brâgança Paulista/Sp
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2.2 - tDENT|FICAçÃO DO LOCÂL:

O local onde o empreendimento terá suas atìvidades iniciadas, eslá implantado em um
têrrênô côm 6 524,45m2 e áreâ construíde dê7 229,73m2 em dois pavimênlos, ondê, o pavimento
térreo com 3.487,15 m" será utilizado para implantaçáo da loja / supermercado e o pavimento
tillenoi Of,Ín Z.tió1,22 -seÍa apeÌìàS údlzaüü pAÍA egÌãúlÜllánì€mü 6É ChgmeS, ãS OeíÍás ãÌeâs
compõem a Marquise, Doca e Acessos abêrlos.

O empreêndimento lem ÍÍente para a Rua Padre Lincoln Leme, sob o número 42, no Bairro
conhecido como Cidade Planejada ll ou Cidade Nova (conforme ANEXO lV - ABAIRMMÊNTO,
Plano Diretor - Lei complementar 534/2007), onde o fluxo de veículos é baixa. Através dessa Rua
também é possível acessar o Loleamento Jardim Bonança l, o acesso para o pavimento infeÍior /
eíacionãmento e Docas para carga e descarga de mercadorias é pela Rua Rosa Branca -
Loteâmento Jardim Bonançâ l.

O imóvel possui Inscrição Municipal através do número 1.00.00.96.0300.0900.00.00 e
matriculas devidamente registradas no CaÍtório de Regastro de lmóveis sob os N.os: 92.353 - lote
03 com área de 2.059,31m'z, 92.354 - lote 04 com área de 2j15j2m2 e 92.355 - lote 05 com
área de 2.350,02m'z; somando assim, uma *ea de 6.524,45m'

Devido a dala de aprovação do projeto e conúrução da edificação, o zoneamento
considerado para este estudo, é o determinado pelo Plano Diretor (Lei complemenlaí 53412007 -
revogada) onde o localfoi identìficado como 22 M4, gnde são permitìdâs as atividades industÍiais,
comerciais e residenciais, como segue:

ZR3 - Residência multifamiliar: edificios de âpaÉâmentos ê condomínios urbanizâdos

ZC4 - Nível 1 e 2: Comércio e preslaÉo de serviços de âmbito local e uso cotidiano
Nívêl 3: edificâções comerciais individuâlizadas, conjunto de edificações comerciãis

sem áreas coletivas ou condomínios comerciais urbanizados
Nível 4: Edificaçoes comerciais colelivas e edifícios ou condomínios comerciais

vêrircâÍs

zl1 - Também é permitido conforme "Anexo vll - CLASSIFICAçÃo DAS AÌIVIDADES
ÌNDüSÌR|Â|S", ìndúsirias que se enquadrem nas "vARiAVEiS DË ÌMPAcÌo ÊÌsicÒ NC)
AMBIENTE" dentro do nÍve|"1".

Al. Marâjó, 128 - Res. dãs llhes - Bragança paulistâ/SP
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Dentro do raio de êstudo (ElV-RlV SìMPLES) de 300,00 metros,

alcança Vias Regionaìs, Expfessas, Rápidas ou Arteriais, as vias dêntro
apenas locais com baixo fluxo de veiculos.

o empreendimento
do raio de estudo

não
são
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As vias em torno do empreêndimento (trecho analisado em hofá.io de pico) considerando
um raio de 300,00 metros possuem baixo fluxo de veículos e oedestres DoÍ serem vias de uso
locale que não dão acesso a outros bairros da cidade.

Ampliando o raio de esludo para 1.500 metros (apenas para ficar regiírado) podemos cjtar
a Rodovia Benevenuto lroretto (SP-095), que dá acesso ao loteamento Residencial BonanÇa I ê a
Rodovia Capitão Barduino (SP-008) que dá acasso ao Bairro Cidade Nova.

Considera-se área de influência imediáa do emDreendimento a ouadra onde está instalado
o empreendimento, regjâo esta, que possui uma ocupaçâo de ãproximadamente 50,00% em área
construida composta em sua maior parte por residências unifamiliares.

A vizinhança mediata (raio de 300 melros) é formada por Ruas, Ìravessâ e Avenidas, onde
conforme esludo realizado foi constatado umâ ocupação em torno de 50,00% de sua área com a
presençâ de residências uniÍamiliares, prestação de serviços e comércio de âmbito local e uso
cotidiano.

2.3 - DA IMPLANTAçÃO DO EMPREENDIMENTO:

A atividadê consiste na implantação de uma das lojas de uma grande Íede de
supefmercados com padaria, confeitaria, frios, açougue, hortifrúti e outros 08 "boxes" que seÉo
locâdos parâ teÍcêiros Dara flnalìdades divêísas.

E consideÍado adequado e oportuna a implantaÉo do empreendimento por se tratar de
uma área com gÍandê inÍráêstrutura para exercício dã âtividadg, com ampla área dê
estacionamento, rampa rolanle, elevador e acessibilidade lotal.

O êmprêêndimênto êstá localizado na zona norlê dâ cídadê êm área propicia próximo a
grande área de expansão urbana, comércjos, escolas, universidades, empresas de prestação de
serviços de âmbito local e uso cotidiano.

Através da Rua Padre Lincoln Leme (entrada principal - pavimento térreo) e Rua Rosa
Branca (estacionamento - pavimento inferior), possui acesso fácil sem obstruir a calçada ou o
fluxo normal da Vja para entrada e saída de veículos. o emDreendimento não causa transtornos
aos moradores e usuários.

A atividade do empreendÌmento atende aos requisitos relacionados ao uso e ocupação do
solo. Na refeÍida zona em que o imóvel se encontra, é permitida a operação desia atividade.
Assim atende a todos os parâmetros para o funcionamento na zona em que se situa.

ConÍorme inÍormações extraÍdas do site da CETESB no dia 15104/2020, a qualidade do ar
na região bragantina é consideÍada boa. Observa-se que a atividade não gera emissões
atmosféricas e no entorno nâo existe atividades com esse ootencial. dessa forma. a oualidade do
ar se manterá conforme informado na refeÍida fonte.

A edificaçâo é considerada moderna e chama muito a atenção de quem por ai passa, uma
vez que a mesma foi construidã recentemente e possui arquitelura ousada e funcional, desta
forma não causando impactos visuais negativos, tal edificação com mais de 7.000 m'zde área
coníruída atende as disposições quanto à iluminação e ventilação disposlas no decreto estaduaì
no 12342te e também nas lêgislâçóes municipais.

Al. Meíâjó, 128 - Res. dâs llhas - Bragânç3 Paulista,/sp
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Foi destacada a existência de equipamentos públicos, urbanos e comunilários ao redor do

empreendimenlo que não causam interferêncìa na sua atividãde tendo em vista que é de pouca
influência em sua utilização, mas de grande importância para a economia da cidade.

PaÍa sua alividade, seráo tomadas todas as medidas e conlroles necessários com a
Í:nalidade de se evitar impactos negativos e náo causar perturbação e danos a populaçáo do
entorno, bem como usuários dãs vias e acessos existentes na regìão.

O estabelecimento possul vagas mais que suficientes para sua atividade, tanto paÍa
colaboradores como paÍa carga e descarga de produtos, a planejamento é necessário pra que os
cliente e fornecedores nunca estacionem ou paÍem sob o passeio público ou na via parâ adentrar
a empresa.

Já em operação na cidade e na região gerando mais de 1000 vagas de empregos Íormais,
a empresa eíá em constante crescimento, e com toda esta expe ência, elaborou êsle mais novo
projeto paÍa atender a sua demanda com qualidade e segurança, conlemplando assim suas
necessidades e as de seus clientes.

2.iT. ASPECTOS ECONôMICOS, SOCIATS E AMBIENTAIS:

SIM EMPREENDIMENTOS é uma empresa do Grupo UNIÃO, Íundâda em 1989 por
Dijâlmê Fomâíi e Ângela FornêÍi, êm áreâ de 1OO m'z no formâto de meÍcêâdâ familiaf, na cidade
de Pinhalzinho, SP, com dois check-ouls e igual número de funcionáÍios, sendo que após 4 anos
ocorreu a mudarça para a Rua EspêIança, 28, nê syr€-çmê cidad€, sm árêã dê 250 m2 e
informatizada, o que lhe conteÍa o destaque de a 20 lojâ do interior do estado com lêitorâ ólice no
check-out. No 8o ano de exiíência, aconteceu a inauguração da 1" filial, também em Pìnhalzinho,
em área de 3000 m2 sendo 1.600 m': de área de venda.

Hoje, o União Supermercado é um complexo varejista com mais de 18 lojas, sendo: 02 em
Pinhãlz,tÍlhq 02 eln Socollq Ol ec! Serra blegr4 04 e$! Bragança Pa!I!S4 Ol arn Morúe Sião, 0Í
em Jarinu, 01 em ltatiba, 01 em Alibaia, 01 em ltu, dentre outras ainda em Íase de constru€o e
instalações finais.

Missão: O Uniáo Supermercado tem como Missão a satisfaçáo de seus clientes, pafceìros
e colaboÍadores, maximizando a qualidade de seus produtos com vistas à surpreendeÍ o mercado.

Visão: SeNir bem o cliente e atendê-lo em suas expectativas e dêsêjos, ouvindo-o sempÍe
com o objetivo de satisfazer as suas necessidades.

Valores:

Parceria - Trabalho em açóês comum, em hamoda, focalizando o mesmo objetivo;

Ética - AÉo que busca o bem comum.

Cidadania - Perfeito conhecimenlo dos direitos ê deveres dos Clientes e Colaboradores.

Ao completaÍ 29 anos, a magnitude da empÍesa se faz presente nos mais de 23.800 m2 de
área de venda,950 colaboradores diretos e mais de 170 check-ouls, proporcionando a seus

Al, Marajó, 128 - Rês. des llhas - Bragânçã Pàulìsta/SP

tonei {11} 9 7493.1826 - e-mai l :  r .chagasengenharia@gmarì.com - 1 0 -



clientes qualidade em produios e sêNiços, conforlo e preço compêtitivo, um além dê um sistema
de crédito conÍável, ágil, seguro e alendimento diferenciado.

Os supermercados sempre estão presentês em nosso dia a dia, sáo de grande importância
oara a sociedade e Dara a economia.

Pa,.ê e furì€í$3{$e{Ìie deste Íìoye {aridade, s3Rí Ã€€êsséd* a €o,r}tratação de
aproximadamente 140 mlaboradores, bem como outros ainda não eslimados pafa a atividade das
8 lojas externas e espaços dentÍo da loja que serão locados para terceiros.

É importante ressaltar que o empreendimento foi totalmente conslÍuído com máo de obra e
materiais da regiâo, colaborando mais uma vez com a economia local, gerando empregos e renda
pârâ a Cidade de Brâganq€ Paulista.

O Grupo hoje sediado em Bragança Paulisla é especÌalizado no comércio varejista de
alimerÌlos, considerando a satisfação de seus cìientes essencial na condução de seus negócios,
se compromete a atender às expectativas, assegurar a melhoria contÍnua do desempenho de seu
Sistema de Gestão através das meìhores práicas técnicas e economicamente viáveis na
q{ra$dgde, {ï}aíde{ {$}} €a*d de ate$d,iÍ$e{ì{o.abeda €6{$ !o{(âs as Ê.ades iÍ\rer€ssadês e atêíÌdêr
normas e reg ulamentações aplicáveis.

Foram analisadas as dimensóes adequadas para a execução de sua proposta, em um
local que pemìte sua adequação, contando com um espaço para eslacionamento ê árêa dê carga
e descarga de produlos sem a utilização das vias públicas. seu crescimento pelo serviço prestado
sem dúvida agrega mais valor imobmário e econômico à região.

Uma empresa compromelida com o desenvolvimento econômico, social e ambiental do
pais, atuando de forma ética nas suas relações com seus diferentes públicos. Para alender a este
compromisso, a empresa segue os seguintes principios:

. Valorização dos funcionários, ofeíecendo bom ambienle de habalho, remuneração justa e
promoção da saúde.

. Respeito aos direilos humanos, pautando suas açóes êm princípios de cidadania,
inôiusáo sociâl ê nâo discriminacâo.

. Respeito a livÍe associação sindical e direito a negociação coletiva

. Respêito a ìegislação brasileira e órgãos regulatórios

. Apoio a erradicaçâo do lrabalho infanlil, escr.ìvo e degradante.

- Repúdio contra qualquertipo de assédio, seja moral, sexual, verbal ou psicológico;

Além de um trabalho rêgular e formal cumprindo as normas que regem a CTL.

2.5 - JUSTIFICÀTIVA DA ESCOLHA DO LOCÀL:

ìnúmeros fatores validam a necessidade de implantação de um novo empreendimenlo. O
aperfeiçoamento dos processos da empresa e sua aceitação no mercâdo, geram aumento de sua
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efìcìência e consequentemente dos seus resultados, esles são as pÍimêiras consjderaçâo quando
se pensa em abÍiÍ um nova loja.

O valor do investimento, talvez seja um dos pontos mais diÍíceis, bem como o estudo do
mercado consumidoÍ e a escolha do local ideal.

Para decidir sobre o momenlo cerio paÍa fazer um investimento de grande porle, sâo
necessários muitos estudos relacionados a vanlagens, custos, potencial de retorno e tempo de
recuperação do inveíimênlo.

A escolha do local para implantação de um novo empreendimento, demanda de muitos
estudos, estudos estes que envolvem muitgs prolissionais. Devem ser levados em consideração,
resumidamente, a situação econômica do município, a demanda do serviços prestados e escolha
estratégica do local.

O grupo já possui 4 lojas em Bragança Paulista, mas o principal objetivo da instalaçâo do
novo empreendimento é atender a demanda no ramo de supermercados na região norte da
cidade.

O área onde se localiza a nova loja, foi cuidadosamente estudada paÍa que atendesse a
todos os pontos ac;ma descÍitos.

O resultado de muito lrabalho, é uma loja com maìs de 7.000m2 paíã seÍvir todâ a rêgião,
bem como o inveslimenlo em um localde expansão urbana - habitacional com pouca exploÍação
comercial, agregardo um seryiço útil e eecessáÍio para os bsirÍos ali existentes; segue breve
descrição do raio de possível demândâ: Mâe dos Homêns, Passa Três, Atibaianos, Sete Barras,
Vista Alegre, Jd. lguatemi, Residencial Vino Barolo, Quinta dos Vinhedos, Villa Verde, Jd. da
Ffaternidade, Parque dos Estados, Planejada l, ll ê lll, Curitibanos, Jardim das Palmeiras, enlre
oulros.

2.6 - ADENSAMENTO POPULACIONÂL:

ConÍorme dados obtidos no site do IBGE, o Municipio de Bragança Paulista possui uma
população estimada (2019) de 168.668 pessoas, no últjmo censo realizado em 20'10 foram
registradas 146.744 pessoas e sua densidade dêmográficã foiestimada em 286,26 habitantes por
meiro qiJadrado.

A regiâo onde se situa o empreendimento possui baixo adensamento populacional, sendo
caÍac1eÍzada por residências, comér-cios e serviços locais.

Ao entende{ deâle pÍofissiooal, o emprçendimeotq não modiÍra os padÍões de uso do solo
e a dinãmica do adensamento populacional que vem sendo observada na área, mas com a
ampliação urbana e os novos loieamentos, estes números poderão vif a ser alterados.

O empreendimento possui em sua áÍea inteÍna infraestrulura mais que suÍiciente para
absorver seus impaclos sem causar trânstornos à rêgião, desta forma, náo haverá aumento da
população local, ou se.ie, não câusârá adensamento populacional ou alteraçãô do cenário já
formado em seu êntoÍno.

Cãbê rêssaltar quê o Lôiêâmênto ondê o empreendimento está instalado, já possui EIV-
RIV e RISIM âpíov€dos na Prcfeitura do Município e lodas as medidas solicitadas durante o
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processo de apfovação foram cumpridas, sendo que locâl já êstá preparado paÍa absorvêr os
possiveis impactos relacionados a adensamento populacional, trânsito e outros já apresentados
anleÍiormenle pelo loteamênto Residencial Bonança l, além de já possuir infraêstrutura completa
de abaslecimento de água, coleta de esgoto, drenagem pluvial, Íuas pavimentadas e arborizadas.

É.Fiifr ro úru (I@rdo

t ÈÀEÃLÈo ERÊNDrs:rD

i

t

l{-r"::-;*-
Fonte htlps /cidadès.ibgê,gov,btbrasiì/sp/braganea-pâulisrâlpânorama 03/0t2020

O empreendimento tem categoria comercial e horário de funcionamento especíÍico, não
câusando aumento no número de habitanles da região, desta forma, deve-se estipular apenas o
adensamento indireto geEdo pelos seu funcionários e clienles.

Para o pleno íuncionãmento do Supermercado. divididos em tumos, estimã-se a
contrat€ção de140 oolaboradores. O abâstecimento de produtos será realizado em horários
prcgramados, sendo que hoje a rede de lojas é abaslecjda c,om produtos do seu proprio Centro de
Distribuição, localizado à Rua Vereador José Leitão Xavier, 10'Í, no Baino Uberaba. Hoje este
Cenko de Distribuiçâo mãntém ebaglecidas toda6 as lojas da região com praticamente com 70olo
de produlos armazenados em seu CD e trâbalha com frota própria aÍavés de caminhóes de
pequeno porte (conhecidos como %) para não causar traníornos aos usuários das vias ê realizãr
dêscârgãs rápidas, assim liberando as docas pãrã recêbimentos das mercãdorias distribuídas
direiamenie poÌ ol,üas eúplesâs-

Considerando-se 50 colaboradores no período da manhã, 50 colaboradores no período da
tarde e outros 40 colaboradores "extras", entende-ae que que a hora de pico de viagens ocorrerá
nos horários de entrada, saída e final da tarde; foi considerado para o estudo 50 viagens na hora
ptco.

Os parâmetros para úlculos, foram eÍraídos do "MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA
O TRATAI\TENTO DE POLOS GERADORES DE TRAFEGO - Anexo 1". onde:

ACo:Ârea comercial (m") = 3.487,15m'
Ph: Percentualdo volume diário no horário de pico = 3,4%

A quantidade de vìagens na hora pico é dada pêla êxpressáo:
V = 0 , 4 x ( A C o + 6 0 0 ) x P h
V = 0,4 x (3.487,1s + 600) x 3,4ôlo V = 56 viagêns ng horário dê pico
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2.7 - EOUIPAMENÌOS URBANOS E COMUNITARIOS:

O Loteamenlo Residencial Bonança le ll já possui ÊlV/RlV complexo aprovado pela
Prefeiturâ l\íunicipâ|, com Relatório Conclusivo emitido em 02 de Março de 2015.

Considerando que o êmDreendimento encontra-se iní8lado dentro do loteamento, o
mesmo usufruiÉ de tal estrutura já dimensionada paËì comportar lal empÍeendimenlo
Consìderou-se este EIV/RIV como sendo simples, adotando um raio de eíudo de 300,oometros

Conforme Lei ComplementaÍ no 893 de 03 de Janeiro de 2020 e através dos mapas
fomecidos pela Prefeitura do Município de Bragança Paulista, disponíveis no sitei
https://braganca.sp.eov.br/secretarias/planêiâmento/mapa-da-aÍêa-ufbâna.

Equipamentos de cultura e bens tombados

Equìpamentos de educação

Equipamenlos de esportes

Equipaúêrìlos dê sàúde

Equípamenlos de segurança

Equipamentos de servaços
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. Eouioamentos de cultura e bens tombados

' ', .l l;" --.-.-. ', .', ,'. , r' ..,1.
ì "  , : ' * . .  ' , L :  , '  l .  r  1 ' :

Nâo foram verificados êquipamentos de
, Ì---

cultura ou bens tombados.

. Equipamentos de educação

2& PROF.. DB. LEl5ot{ CARROZZO
|.'ua Êíbêno Gnt5lì 5rr - P{rÍqo! c.t E ttdot

2r- rioF-. faRla ÌHERÉza cacosí lia|.EríÂ
Rsr È.iboÌto C!.r|. r/Í - P.Í.uo doa EataCot

al- PBof.'tt Rl^ toô^330 gaBEll
f,u. Zìnovlâ ci,obrn, rn. cldàda tlãíêr.dã |
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. Equipamentos de esportes

Ç 
t,., 

",*' 
**:oo. , - Ríà ÁrsGnrr. tl.oüt . Pt.ej.da I

. Equipamentos de saúde

Não foram veÌificados equipamêntos de saúde.
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Não foram verificados equipamentos dè segurança.

. Equipamentos de serviços

Goleta Seletlva - Roa3 átêndrrt.'

f s.ro' a

-  L l  -
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2.8 - ÁREA DE INFLUÊNCIA Do EMPREENDIMENTo:

Área Diretamente Afetada: É a área utilizada para a implantação do empreendimento,
incluindo suas estruturas, vias e acessos internos ê todas as opêraçóes associadâs à
inf raestrutura do projeto.

O ìÌRóvel enco{úrâ-sê edifi€ada, Íâspâìlo$ !ôdos q}coe$çjeÍrl,cs e ex\gências dâ legblação
vigente. Já possui projeto aprovado pela Prefeitura do lvlunicipio.

ÁÍea de lnfluênqia lmediata: É a quadra onde o empreendimento eíá ìnstalado, área esta,
diretamenle afetada pelos impactos decorfenles do empreendimento. Corresponde ao espaço
vizinho, contíguo e ampliado da Área Diretamente Afetada, que deveÍá sofrer impactos, tanto
positivos quanto negativos. Tais impactos devem ser mitigados, compensados ou potencializados
pelo empreendedor. Os impactos e eÍeitos são induzidos pela existência do empreendimento e
não como consequência de umâ áividade específica do mesmo.

O empreendimento ocupa aproximadamente 60"/0 de sua quadra, os recuos foram
respeitados bem como todas medidas de segurança foram tomadas para evitar qualquer tipo te
transtorno ou impactos futuros. serdo que ainda nâo exisle ocup3çáo oos 40olo de áreâ residual.

Área de lnÍluência Mediata: Considera-se toda área inserida num raio de 300 metros do
empreendìmento. O estudo deye abranger o lerritório afetado pelo empreendimento, no qual os
impâctos ê efêitos deconêntss do empreendimento são consìdêrâdos menos significztivos do quê
nos territórios das outras duas áreas citadas anterioÍmenle.

Possui ocupação dê ãproximadamente 49%, formâde em sua grande maioria por
fesidências unifamiìiares, também foram verificados comércios de âmbito local e uso colidiano e
de prestação de serviços diversos.

Árêa de Ampliada: Esta áreâ tem o objetivo analítico de realizar uma avaliaçáo da
insei!ão íegio1ìât dü eÍììpEenlimefitü. É ,:onsiffia urna grande á|eâ $Ê estúdo pÍqpÍiãÌente
dita. Êssa análise, é uma síntese de possíveis impactos que podem vÌr a oconer na operação do
emDreendimento.

Esia área possui ocupação de 43% e é composta em sua maioÍia por residências
unifamiliares, também foÍam verificados comércios de âmbito local de pequeno e médio poíe, de
uso coüdhno e de preslaçã,o de setv!ços diversos.

Em uma análise geral do da área ampliada, e conÍorme infolmações obtidas, a região
possui loda inÍraestrutura necessárìa e suÍiciente, os moÍadoÍes da regiáo não precisam de
deslocar para oulros pontos da cidade para supdr suas necessidades. A regiâo conta ainda com
equipamentos de saúde, cultura, esporte, educação e lazer.

O mapa ilustrado (abaixo), mostra em uma área ampliada, num raio de'l 000 melros' a
partir de onde o empreendimento está sendo implantâdo, â ocupaçáo existentè na rêgião de
estuoo,

Cãbê dizer nêsta fase do esludo, que êmpreendimento colâborará muiÍo com o
cÍesciÍÌìerito dã Íegião, bem cüno a Íalo@o dã meslnã qtfaÍìdE $fiìpaíãda cüï otÍtl"os poÍÌtos
da cidade, ludo isso relacionado a arquitelura da edifÌcaçâo a geração de empregos e renda e a
inâuguÍação dos lotêâmêntos êm fasê finalde implanlação.

Aì. Merajó, 128 - Res. das llhas - Bragança Paulista/SP

Fone: {11) 9 7493.1826 - e-mail:  r.chagasengenharìa@gmâìl-€om - 1 8 -



nlhn-

2.9 . Gêração de tráfego:

"O Resídencial Bonaca I se inteoraÉ ao sistema viáio do municípío com o prclonoamento
da Rua Amemiro Pierotli. duas Avenidas com canteiro central pattíndo d4BqêlpELECreb
KefÍer e o alarqamento em pafte da ertensão da Rua Padrc Lincoln Leme.

No Regdencial Bonanca ll. o sistema será comDosto de (01) uma via do iiDo afteial e as
demais do típo local. Todo sistema inteqraÉ o Residencial Bonanca I e haverá 3 rctas de entrada
e saída do empÊendimento. sendo aue duas serão Dor dois pontos dífercntes na Rua Padrc
Lincoln Leme e uma oelo acesso intemo ao ResidencíalBonanca ll.

As ësoumãs das was & areulãcão ÕÕssuëffi rán fiÌnffió dê 9.00 mêtras. sëra execütadà
a sinalizacão viáia em todas as esouinas do loteamento. bem como serão executadas as
sinalízacões hotizontais e vedícaís.

No êsídêncthl Bônancâ Í- está qÍevisfo a e\ec,ucão da omlonoamênto da Av Anoreira até
a Rodovia Benevenuto Moreto am a íinaliciade com a linalìdade cie escoar o háieoo do
empreendímento fases I e ll. bem como de toda a reqião."

TÍechô extraido do ostudo rêalizâdo pela Amuitêta uóânistâ Elainê C. Coréa cl6 llloraês

O EstabelecÌmenlo tem lrenle para a Rua Padre Lincoln Leme (enlrada principal -
pavimento térÍeo) ê Rua Rosa Branca (estacionamento e Docas - pavimento inferior), vias estas
completamente pavimentadas e mão dupla de circulação, possuem iluminação pública' dentre
outÍas benfêitorias necessárias e suticientes.
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Por se tratar de uma vias locais, possuem bâixo fluxo dê vêículos, e são ulilizadas apenas
por usuários e morEìdores da região.

O abastecimento de produtos será rêalizado em horários programados, sendo que hoje a
rede de lojas é abastecida com produtos do seu póprio Centro de Distribujção, locaìizado à Rua
Vereador José Leitâo Xavier, '101, no BaiÍÍo Uberaba. Hoje este Centro de Dìslribuição mantém
abaslec(das {edês es hÍês da 6egÉãe co{+ p.€{íe,3,'$eete €s{Ì} 7a% de Ê{odstoe 3Í{rìêz€Íìados em
seu CD e tfabalha com frota próprìa atÍavés de caminhões de pequeno poÉe (conhecidos como
y,\ oaÊ náo causar translornos aos usuários das vias e realizar descargas rápidas, assim
liberando as docas Dara recebimentos das mercadorias distribuidas diretamente por outÍas
empresas.

A demanda de vagas para eslacionamento esiá mais que suprida em seu projdo de
implanlação, a edmcação conta com 108 vagas de estacionamento no pavimento infeÍior e mais
29 vagas no pavimento téneo, além de vagas para idosos e poÍladores de necessidades
êsDeoars.

Sllu EMPREENDIMENTOS é uma empresa do Grupo UNIÃO, fundada em 1989 por
Düalma Fornari e Ângela Fomari, em área de 100 m' no formato de mercearia familiar, na cidade
dê Pinhalzinho, SP, com dois check-outs e igual númêro de funcionádos, sendô quê após 4 anos
ocorreu a mudânça paË â Rüa EspeËnça 28. nâ mèsrna cidãde" èm áÈã de 250 m' e
informatizada, o que lhe confeÍia o destaque de a 20 loja do inteÍor do êstado com leitora ótica no
check-out. No 8o ano de êx;stênciâ, aconteceu a inaugurâção dã 1'filial, também êm Pinhalzinho,
em área de 3000 m2 sendo 1.600 m' de área de venda.

Hoje, o União Supermêrcados é um complexo varejista com maìs de 18 lojas, sendo: 02
sln Pinhalzinho, g2 eíÌì Sssfie, ol €iï Seíía Negira s4 €m Bragançâ PãiHa s1 em Monte siáo,
0'l em Jarinu, 01 em llaliba, 01 em Atibaia, 01 em ltu, dentre outras ainda em fase de @nírução
e inslalações Íinais.

Ao completar 29 anos, a magnilude da empresa se faz presenle nos mais de 23.800 m2 de
área de venda, 950 coiaboradores diretos e mais de 170 check-outs, pÍoporcionando a seus
clientes qualidade em produtos e serviços, confoÍto e preço competitivo, um além de um sistema
de crédito confiável, ágil, seguro e atendimenlo diferenciado.

As atividades desenvolvidas de acordo com a Classificação Nâcional de AtÌvidades
Econômicas - (CNAE'S) serão:

Principal:

. 47j1-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios - supeÍmercados.

Secundárias:

. 10.91-1-02- Fabricaçáo de produtos de padaÍia e Goníeitaria com pÍedominância de
produção própda;
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.46.9'1-5-00-Comércioâtâc€distâdêmercãdoriâsêmgêral,compredominânciade
produtos alimenlícios;

. 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.

O empreendimento possui maas dê 130 vagas de estacionamento para dientes, suas
instalaçóes, maquinários e edificação estáo divididas da seguinte forma:

Layout:

. Salão principal

. Depósito

. Escritório

. Atêndimento

. T. l.

. Sanitário PNE

. Sanitâis À4âsfiÍifiJ Ê FefiÌiÍriÍÌo

. Recebìmento

. VestiáÍo Fêminino e Masculino

. WC. de uso comum

. 08lojas pãra locação
' Refeitório
. Casa de máquinas
. Areas de estacionamento

lVÌâquinário:

. Equipameolos e mobliáÍio pa|a escritório

. 16 - Check-out com caixa

. Gondolas reslÍiadas para hortifrúti, laticinios, carnes, embutidos e outros

. 06 - Bancadas horizontais

. PrateleìÍas - diversas

. 16 - Check-stand

. Ëquipãmefitos para padaria e coníeìtaria

. Equipamentos para açougue

. 01 - Gerador de eneÍgia

4 - IDENTIFICACÃO E AVALIACÃO DOS IMPACTOS NA AREA DE VIZINHANçA:

4.í - DESTINO FINAL DO ltilATERlAL RESULTANTÉ DO MOVII'I|ENTO DE TERRA:

Não haverá movimentâção de terra, g emPÍeendimentg encontra-se edificado sem
intençáq de anìpìiaçag qü Íefon'na.
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4.2 . DESTINO FINAL DO ENTULHO DA OBRA:

Não haverá mâterial residual de obra, caso haja algum tipo de reforma predial, os entulhos
ê desc€rtea resultantes destes sêrviços deverão ser acondicionados em caçambas adequadas e
removidos para área adequada e aprovada pêlos órgãos compelentes, no demais, o
empÍeendimenlo enconlra-se com suas edificaçôes deÍinitivas sem intenção de reÍoÍma ou
aÍRPlìagão.

4.3 . ARBORIZAÇÃO E COBERTURA VÊGETAL:

Não houve registro de supressâo de espécies arbóreas, o imóvel encontra-se edificado e a
empresa não executou nenhuma alteração na edrtcação ou no lerreno.

4.4 - MEDIDAS MITIGADORAS, COMPATIBILIZADORAS E COMPENSATÓRIAS:

Du|ânle a atividade dâ erBpresa, oão é causado nenhum irnpacto significativo, pois a
mesma absoNe todos seus impactos dentro da sua êstrutufa de trabalho.

Quanto aos impactos diretos resultante do funcionamento:

Abastecimento de áoua: SeÍá feita aÍravés da concêssionádâ local- SABESP

Eneroia elétdca: Através da concessionária de energia local - ENERGISA, seguindo suas
Íecomendações e normas e através de grupo moto gerador para atendimento nos horáÍios de
Dico.

Drenaqem: Serão coletadas através de calhas, ralos ê condutores supeúciais e subtenÉneos,
bem cüïú guias e ÉÍjetas, p-ãã efitáo sÊ1ìêrÍ üestiÍÌâdss as íedes I sistemãs de giâiêÍiâs pìtviâis.

Trânsito: O pÍojeto foi elaborado e dimensionado para que a entrada e saída de veículos não
pÍejudique o fluxo das vias do enlorno do empreendimento e as vagas de estacionamenlo são
mais que suficientes para evitar que os usuários necessitem aguardar para eíacìonâr, evitando a
parada sobre os passeios públicos e obstrução do fluxo normal da via.

Sqgiçlggg Como em lodas as lojas do grupo, paÍte dos resíduos são destinados paÍa reciclagem,
os demais, neste caso em especial, será retirado pela empresa local de coleta de lixo -
EIUBRALIXO.

4.5 - PROGRAMA DE MONITORAiIIENTO DOS IMPACTOS E MEDIDÂS MITIGADORAS:

No presente estudo Íoi concluido, que as atividades a serem deaenvolvidas pelo
êmpreêndimênto são condizentes com â zona em que o mesmo se localiza, sem impaclo na
vizinhançâ e seu êntorno.

O imóvel encontra-se edificado, cabe entâo, trabalhar nas medidas relacionadas aos
impaclos que possivelmenle possam ser gerados durante sua atividadê.

Al. Marajó, 128 - Res. das llhas - B.agânçâ Paulista/SP
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4.6 - COMÉRC|O E SERVTçOS

ATIVIDADES/ASPËCTOS IMPACTOS MEDIDAS MITIGADORAS
OU COMPENSATÓruAS

Aumento da domanda de
produtos dê ide#idâde

regional

SuÍgimênto de novos
êstabelecimêntos comerciais e dê
sewços

Seguir o plano dirêtor
municipal para direcionar

o üso do solo

Geração de empreqo ê Íênda lmpacto positivo
Aumento da arrecadação dê
tÍibutos

lmpacto positivo

4.7 - RECURSO HUMANOS

ATIVIDADES ASPECTOS It/tPACTOS MEDIDAS MITIGADORAS OU
COMPENSAÌÓR|ÀS

ContÍatação de
Geração de
empregos

Aumento do cãpital da

lmpacto Positivo
Contraiação prêfêrencial dâ população

ao entorno do êmprêêndimênto
Diminuição da tensão socìal

Gereção de trÌUrtos e

GeraÉo de

Aumgnto de arrecedeção dê
impostos ê tributos

lmpacto positivoAumento na dêmandâ dê
infrâêstÍuiure urhâne ê

sêrvicos

VEí4.8 - MOVIMENTACAO DE VE|CULOS E CIRCULACÃO DE PESSOAS NO ENTORNO
ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS MEDIDAS MITIGADORÁS OU

COMPENSAÌÓR|AS

Movimentação de
veículos

Emissão de
Poluiçao

atmosférica
Estimulo ao BlaFtio de á'rvores no entornoi

Plantio de áÍvores nas proximidades do
emDreendimento

Aumento do nível
de ruído

Poluição sonora Regulação do trânsito local

Refomâ ou
Ampliação do
êmpreendimênto
(caso houver)

Poêira e odores Poluição do ar ConÌrolê da operação

Ruídos Poluição sonora Horário de trabalho mmpatível com o
descanso da vizinhanca

Áumento do
número dê'
veículos

Tráfego maÍoÍ

Congestionamento
das vias públic€s

Ofere6eÍ estacionamento e adapiaÉo dos
horários dê lrocâ dê tuano

Aumênto do íisco
de acídentes

Ínslalâção dê rêduiores de velocidade,
fiscâlizâção elelrônicâ, feixa dê pedestrês,

lombadas e placas ìnforma{ivas.
Intènsìfìcâção da Íscãlizaçáo ostensiva do

policiamento nas áreas de iníuência do
empreendimento (vizinhancâ imediata)

Al. Mârâjó, 128 - Res. das llhas - Bragançã Pãulistã/sP
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JillliL

Para que se almeje o sucesso do empreendimento, como já citado aqui, foÍam
considerados os tíês pilares da auslentabilidadê: Econômica, Ambiêntal e social; Sendo asÊim, o
empreêndimento Íoi classificado como benéfico ao local, oferecendo máo de obra ê preíação de
serviços com qualidade e garantia, ampliando a gama de opções na área do coméÍcio varejista de
nìa{cado,'las €ÍR g€{al - ssgerínercados-

Economicamente viável e sem pÊjudicâr o meio ambienle e a socìedade como um lodo,
só trará avanço econômico e geÍação de emprêgo ao municipio que, com um maior Índice de
população economicamêntê ativê contribuirá com o desenvolvimento da população em geral.

A partir do momento que uma empresa se instala em um locaÌ, oferecendo serviços e
produtos de qualidade automaticamente gera-se valorização imobiliária ao local. Claro que esta
valorizaçáo também virá desde que a empresa respeite as normâs ê as câraclerísticas do locãl
aliando a isso a modêmidade da construção, sem poluição visual e sonora, fazendo que se
agÍegue valor imobiliário e consequentemente crescimento e melhora para o seu enloÍno.

Consldera-se que a implantação do empreendìmento tem impacto positÌvo na valorizaçáo
imobiliária e comercial do enbrno.

Os pârâmetros técnicos relacionados aos níveis de ruidos deverâo ser balizados pela
noma pêÍtinente, NBR 10.í5í * âcúslicã - svâliâção do ruído êm áreas habitadas, visândô o
conforto dâ comunidade.

A empresa não possui elementos que possam causar poluição visual. Caso a empresa
opte por algum tipo de anúncios publicitários, os mesmos deveráo obedecer ao seguinte decrelo;

OECRETO N" 927, DE 02 DE JULHO DE 2010, REGULAMENTA A LEI N" ?JzE DE 15 DE SETEMBRO
DÊ 19s3, euE DìspÕÊ soBRÊ ÀvÈrculÀçÃo DE ÀNúNcDs E GEML E oÁ ouÌMs

PRovtDÊNctas.

A&{ O anúncio publicilário por meio de pintura poderá ser do total da fachada; Se for o c€so
anúncio publicitário poÍ placas, painéis, letreiros ou luminosos, estes poderão ocupar até 30%
(trintâ poÍ cên!o) do úotal dâ fechada, devendo o restanúe pêrmanêcer visivêI, com â possibilidade
de implantação de anúncio publicitário por meio de pintura (redação dada pelo decrelo no
23€0/2016).
Ad.4 Todo anúncio fixado nas fachadas dos prédios, além do alinhamento da via pública deverá
obedeceÍ a uma altura mínima de 2,5 metros, não podendo sua projeção avançar mais do que
50% (cinquenta poÍ cento) dã largura do passeio, com o máximo de 0,80 m, contados a partir do
alinhamenlo da lia rública.

O abastecimento de água e coleta de esgoto é de competência da SABESP que atua na
cidade desde o ano de 1973. Compete a ENERGISA o fomecimento de energia elétrica para a
cidade. A coleta de resíduos é de competência da empÍesa EMBRALIXO que faz os serviços de
coletas de lixo domésticos, num periodo de lrês vezes semanais. O sistema de drenagêm pluvial é
de conìpetência dã preffiiÌa municipãi. As iuãs do eÌrtomo são pavìmentadãs com, guias,
sarjetas. mero f|o, que tavorecem o es@amento da água fluvral. E de competència da empresa
NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO-ONIBUS o transpoúe público e o fomecimento do ponlo
de ônibus na região.

Al. Merajó, 128 - Res. das llhas - Bragança Paulista/sP
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O empreendimento atendeÉ todas as diretrizes municipais, êm quê sê dêstâcâm o plânô
municipal de sanêamento básico (em especial, a disposição de resíduos de construção civil),
plâno de zoneamento, uso e ocupâçáo do solo de Bragança Paulista - Lei complementar no 556,
de 20 dejulho de 2007 e o Plano Diretor - Lei complementar n" 893, de 03 de JaneÍro de 2020.

Bragança Paulista, 04 lvlaio de 2020

Engênhêiro Civil
CRE!"SP 50702526?7

Düalma Fornari '
RG:75,340.21-SSP-SP

Resporìsável gelo êÍnpreendirÍento

Al. Marajó, 128 - Res. das llhas - Bragênça Pâulista/sP
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RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHAN

Jnthr

6 - OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Este Relatódo contempla estudos sobre a operação da atividade Íequerida' apfesentando

"orrçoÀ-no """o 
o" foiiíuãi" int"tte,cn"ias negativa! entre o -desenvolvimento 

da atìvidade

iãìrãiãr 
" 

rvr"tã nroiãne, circunvitinhos ao empêendimento e condiçõês viárias ou de ordêm

Urbanística.

A fiÌìÍìaÍdação úe üÌÌ enìpí€G'n.dirner*9' de firafie#e ade<$radâ à egiáo' fespeÌtando as

normas e as caracteÍísticas do local, agregam valor imobiliário e consequenlemente o cresctmeno

e melhora para o entorno em aspectos diversificados O empreendimento está em uma leglao

propilà para a lnsraraçáo da atividâde desejada' onde a população do entorno carece de opçôes

deconsumo' l Ía ta -se tambémdeloca |comaprox imadamenle50%deocupaçáo 'sendoquea
áreã Íestãr,té É o€üpãìJã púrüm lEteËlÌìaÍÚ É estrutuã'ls e em íase de inãüguËção

Ressalta-se que o empreendimento atende todas as diretrizes municipais' em que se

destacâm o plano municipal de saneamento básico (em especial' a disposição de resíduos de

construção 
"luil1, 

pt.no de zoneamenlo, uso e ocupaçáo do solo de Bragança Paulista - Lei

*Àpr.à*t . n; sse. de 20 de iütho de 2oo7 e o ptarìq Diretor - Lei con\otenteÍì1ar n 893 de 03

de Janeiro de 2020

Atualmente, a região em que o empreendimento en@ntra-se já..instaiado e em pleno

tun"ion..ìJnio, pã!*i nïã".orn baixo fluxo de veiculos, e taì empreendimênto em nada altera

iãi" 
"ncrn"tan"às, 

tendo inclusive ampla frenle para o logradouro públlco' o que proporoona

Aima visgo ri ía€iiiÚade ao fiotorista que üliliza-se dÈ entÍãda e sãidã d€ veiculos neste

êstãbelecimênto-

Tâl empreendimenlo é servido pelos serviços públicos de fomecimênto de água e esgoto

ênergiã êléirica e coleta de lixo seu funcionamento seÍá desenvolvido dentro dos padrões que

regülam esta arividade"

Como já relalado neste Laudo, o empreendimenlo eI q:stl9:lão oferece nenhum

imoactoneqativo em relação a todos ãs demaii empreendimentos e/ou cgmunidade vizinhas' não

seirào o caão, portanto, dè se oferecer medida mitigadora para impacios negalvos'

7 - INFORMAçÕÊS COMPLEMENTARES:

O local possui toda infÍaestrutura uÍbana necessáda com água tratada' pavimentação

asfáltica, energiá elétrica, telecomunlcação, coleta de esgoto' coleta de,lixo' trânspoúe público'

entÍe outros e náo aca*etara *ot"oriã 
"r 

nenhuma-delas, pors o bcal é provido de toda

infraestrutura necessâÍa paÍa atendimento do local'

Do ponto de vÌsta das repercussôes socioculturais' a empresa se estabelecêu cumplnoo

,t pr"nãì"ã'tánioãêquàoo, o,il,nuo oã tànturnunto municipal eêtabêlecido pêlo plano diretor

It- vt".ujO, fze - n". aas llhas - Bragânçã Paulìsta/SP

Fone: (11) I7493 1826 - e-mail:  r 'chagasengenhârÌa@gmail-com
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(gestão urbana). O empíêêndimento oÍerece possibiììdade dê ofertâ de serviQos aos moradoÍes'
usuários e consumidores dos serviÇos ao redor.

As mêdidâs mitigâtórias dêveráo ser adotadas pelo empreendedor, com o intuito de

obeaecei ao disposto nõ Esludo de lmpacto de Vizinhança, visando nâo acaÍretar problemas no

trânsito, ruídos, e qualquer outro lipo áe impaao negativo' sempre seguindo a regulamentação

áuãl corEo as qlrê vüem a €e{ sÊcionadas' dravés de bis nurüciflais

Propõe-se também que caso haja algum tip! de modificação estrutural ou social da

emoresa. que o empreendèdor taça ás nãtmcaçoes junto aos órgâos públicos para tal

;ü;Ë;çã". Essas propostas de medidas mitigatórias dêverão ser realizadas' caso necessano'

ap?s um àudo em ôniunto entÍe a empresa e os órgãos municipais competentes'

I - CONCLUSÃO E COMENTÁRIOS:

Atravésdaanál isedosi tensdopresentere|atór io .nav|z |nhançanãohaveráìmpactos
negativ; úm a atividâde do empreendimento, quer sejam ambientais' sociais' econômicas ou na

paisagem urbana.

Tudofoìdevidamenleana|isadoeconc|ui.sepe|ainexistênciadeimpaclos,umaVezque

"erao "tãnãioàs 
todas as exigências legais para a instalação' utilização e funcionamenlo do

empreendimento.

Peh expo$o considêrados os impaíros apresent4dô< condui-se que o e(Weenditnenio
pooera exercei suas atividades normais sem quê € vizinhançã sofra qualquer pÍejuizo em suâ

quaìidade de vida.

9 - REFERÊNCIAS:

LEGTSLAçÃO IiIUNICIPAL

Lei complêmentar no 534 dê 16 de abril dê 2007 - Plano DiÍetoÍ (revogada)

Lei complêmêntar n' 893 dê 03 de Janeiro de 2020 - Plano Dirêtor

Lei complementaÍ no 556 de 20 dejulho de 2007 - Código dê Urbanismo

Lei complementar no 561 de 26 dê setembro dê 2007 - EM/RIV

NBR 9O5O/15 - Acessìbilidade a edificaçôes mobilário' espaços e equrpamentos uúanos'

NBR 10151/OO - Acústicê - Avaliação de ruídos êm áreâs habitadas' visando o conforio da comunidade'

Al. Marajó, 128 - Res. dâs

Fonê: (11) 9 7493 1826 - e-mail:

llhas - Brâgança Paulista/SP

r.chagasengenharÌã@gúãil.com - 2 7  -
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,t0 - ANEXOS:

CNPJ
IPTU
MATRíCuLA Do tl\4óvEL
CAAESP
JUCESP
AVCB _ CORPO DE BOMBEIROS
DIRETRIZÉS _ SABÉSP _ SANEAMENTO BASICO
HABITE-SE
PROJETOS
CADATRO DO PROFISSIONAL JUNTO A PREFEITURA
ART E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Engenhêiro CivÍl
CRãA-SP 5q70252627

Bragança Paulista,04 de Maio de 2020

Diialma Fornari
R6: 75.340.21 - SSP-SP

Al. Mârâj4128 - Res das llhâs- Bragança Pâulista/SP
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ÊiixmÃ ôo rrvrovsL, vrirl pÌú nul plone uncow I-EME - PAv' rÉRREo E acEsso a LoJA

FACHADA OO IM üiFl pçr,rnul plonr llNcoLN tÊME, sENDlDo CÉNTRGBAIRRo

Al. Marajó, 128 Re3. das llhas - Brêgançâ Peulista/sP
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ffio I oTEAMEÍ{Ìo RESIDENGIaLBoNANça I
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iõEsso-fÃinclpnl- vrGúLas r poRTADoRES DE NEcEsslDADEs EsPEclals

. . ' : : . : :  ' . . - :  : ' * :
ACESSO PRINCIPAL - PEDÊSÌRES

AIJúarajó, 128 - Res. das ìlhas Brâgança Paulista/sP
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ffiïf,_ourüuìirÃïcü nú notn eiÀNGA _ acEsso ao FsÌacroNAMENro PAv. TNFERIoR

Al. Marajó, 128 - Res. das llhas Bragânça Paulìsta/SP
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ircrl psLn Cul noú snaNca - AcEsso As Docas - ÁREA DE caRGA E DÉscaRGA DE MERcaDoRlAs

Al. MaÉjó, 128 Res, das llhas - Bregançâ Pâulistâ/Sp
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DE ESTACIONAMENTO _ PAVIMENTO INFERIOR

Al. MaÍajó, 128 - Res. dãs llhas Brãgança Pâulista/sP
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vtsÍa DA ÁREA |NÍERNA DA LoJA

Al.  Marajó, 128- Res. das l lhãs- Bragança Paul ista/SP
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LOJAS €XTÊRNAS D€SÏINADA A LOCAçÃO

RAMPAS ROLANTES

Al. Môíajo, 128 - Res. dê5 llhas - Bragãnçã Paulìsta/sp
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RAMPAS DE PEDEÍREs

ËiEiÃõõÃFl.lrÁiros ruasculrNo E FEMTNINo E saN[ÁRIos PNE MAscuLlNo E FEMININo

Al. Marâjó, 12a Res. dâs

Fonê: (11)9 7493.1826 - e-mai l :

l lhas -  Bragança Paul ista/sP
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út'ttrÁnro pma pnrsraDoREsoE sERvlços E LAvaNDERIa
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BMSIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SIM EMPRÊÊNDIIIIENÏOS COMERCIAIS - SUPERIVERCADOS LTDA

DO FSÌBÊfdMENTO {NOIVÊ DÉ F'NTASIÀ)

E oEscRrôÃo oa an!10@E ÊcoNÕircÂ PRTNCTFAL
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206-a - so€iedadê EmpÌ*ária Linhadô
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CADASTRAL



MUDou€Ê flrruscro,:
DESCONHECTDO fir,uSrmt
RECUS,qDO INÁO PROCUÈ\DO
E|\DÈÊEç! TNSUFTCTFN I F Í__l nrOnr'reçlo rscqu pe-o- siNorco ou ParrìÌElRc

EXÌSÌE r,r. FrDrcÀOO tr

PRËFËÍTURA DO TIIUNICíPIO DÊ BRAGANçA PÀULISTA
ìMPOSÌO PREDIAL E Ì€RRITORÁT URÊÂNO E ÍAXAS

PREFEITURADO MUNIC|PIO DÊ BRAGANCA PAULISTA
IMPOSTO PREDIÁL E ÌÊRRIÌORIÂL URBÀI{O E TÂXAS

Au Antsio PiE Pimtrlel 2015 . cxp so

ìôTrFrcacÃo
Fie o eop.iêLtió do imóvêl àbaÌrc d6crío, noúfâado dõ ìançãmenlo do
ÌhDcro pÌ€diát e rmüodâl Uòano e Ìe paÌa o ddôirto dê 2020.

rNscRrcÁoDoJMóE cÓo í!1Ôi,€r

FìõElEffidõimmft------l lcíF---"i T---l r------"Ì

ffi

I FUÀA fSCUIVARM, I 'm ,  N

RÂ çA PAULISTA

IüPOSTO PREDIÀL E TERRÍTORI,AL URAANO E TAXA

Àv. Anlonio PirÉ Phent€t, 2015 - cxp 50 - EEP 12.91,Í{00 - w'bEgancasp.goúbr
FONË: (rrì,í03,17100 lCóDrGO OO irUNlClPlO N22s

Ì!oÌtFlçÂçÃo

Nàô d!ââÍ os de & |PÌu ó itu.áo Fstoêrdê aú4.o ld. r7 da G i$0r0e)
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h*rarts hrÈ tuo@s é dre lAn.37 â s dã ciFded 6.76ne).

l4scR'cÃo Do Môv '
h 00 0í 93.0100.03!0-00.00 | 4530322020

BONÁNCAPROJETOS IIOBILI,ARIOS LÌDA.

MAÍRICUú ládo de aìsb ds

cas o campo ácima (mat idllê) esteia
êm branco ou incorèto, é neessáno
ómpareer à preíêitub munidÕ da
mâhídlâ ou escÌitúE Éqìslbda do

válor* ã1uâltãdos pãra 2020 de acordo
@m hdice de IPCA:2,89%

PREFEÍTURA DO IUUNICIPIO OE BRAGANçA PAULISTA

|PTU 2020

quA DEP- JOSE FEBaEìRÂ KEFFEq 0 . ltAE OOS HOMEfúS, BÈAúÊ Paulkta - 12903721

1,00_00.96.0300.0900.00.00

ÂREACONSTRTÍDÂ VALORM"(R$)
ÀllA coôtsÍRUÍDA vaLoR h! (R$)
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õ da ü$ivnllâ. ç6ts õc!érlijr6, aïSFi$üãã-'iio
É tioÍrd rlo Lotai tl' - Cà.t vêtlhrE i rêí
Lot G <r.,Ílo Bar t6pÈ !àd6.r, com õ É
pa dlr.lo mrírrÉ .L 3,lxtn (lrêE m3tÍ8) a o
i.àddâ 1Mll d. êdÉlcâtúDi 9) . Prrã 9âí.nüá
dÈ d ,nrt'k|ç|ô .L rt,lrlur.s como irhêlâl è

c{Ìn {ciÌrêo m.tÍ6), âtnhld. nr lÂ.à.dâ lYôríll d. êdÉkâéDi 9) . Prrã 9âr.ìüá
' n .ônç!to, nao.da Fê.miridÈ d ,nrarlrçlô d. ,b!Íi'rr.ô como irFêlâ! .
do Lolè.íE - O CoúFúdõ' .lÉvró lôô.r tDd|. 6 rì.{tdú Ìrn6araÌiu ps.

Èo .!rt Éê.rnilidÊ ã ìíiadrçlô
gomprlqõr dÉrara bô.r todrr
I mat||Ìrc noa llfiilâa iÍo Lnl6, tpo. cl. rõl:rda, m.úíÌìo íÌo. li'ditâs rÍo LíJi., t .nB ..t ru!.to ú dcl! o.

<r. lm 6f6 (pÈr.è, qd, j..diÉ. bito. d. rvr|, {lt d.. . drE|.rsa) Ê
d. í'|dì.ÌDfirçro .to râÍra. l'll . P.ía Ì. ltsrçlto cb con tqtõ6 & Lot . o
Ír â, - ulnt . or úndlô d. rì!.ro.6.È, bóm cónÌo or lacâir pol.ndrirrrlm.

at - ô! têalül Ìnr|€x|nrdÒs

ttuu!rn"ú"

obrâ rb r.,r.prê.e!.rrì no'Lôè. .!d q obLÊçlo. F.lo Comp.;{o.. dâ3 [c;íEâs s alvarâ. ílâc4Eórìôr.
.ôüdo. pêlor óínr!. conrr|tí{d . oam |companlìsrÌÌônüô c!â E poôrévì tã.r$co dà obÌ.. obFryrdÔn
m .dquEit6 d. cd!Íínçlô r .r.difErdr: tal - O Gi.tsr. <l€ EerÈçào d8r a8!!. pl'Jvrâr. v'.dr. d6r
rràrdo. d.! con!l'uçõ...b Lotâ naô pôdêrá F..fiiì. o 4rm.nto da! agriaa am dr!ção ao! ioÌla üuinhos:
la) - ô úôóllâmêiiÕ do Lor.. ôm tÉu dkürÌl..nô í'oÌ'tâ|. c|ê1,ffà Ìê., õo mátmo. ?.ooh (dór. h.nsr) d.
Êhln údo, no rnéne, t,OOrr (un drótt ) d dí.nú. 6 o ê.r.rro @ 9Édú. Fo6.6rÉ dá tÉ<rát$êá
s vê!.üror, ó F.mitrd. I |n.t rrçào .l! cortô..: ll! - o i3çÌlsnr.dlo óo L4rs, dn lava .!Íìh|!n.nlot ldèrlE
6 tundor dsv€Íé t€., ío rÉIiYto, 2,50m (alol ínatr<}3 a oíqlqir 6nütnrtrd), p.dmdo..Í r.diz.do
lôtálrìêlúâ qn rlvê4ürâ: 'l0t . O lerÌ?3Í$s iiiüimo clr b.'râl sdmrudô ô 4c O.6qr (!.rrdb @dtlõÊr.ô6).
Itl - PdÌa os pÊ.!6ios .lr pê.!â!trìir- êoükl*ar: .l - t}rEF Er pâviÍnêr*afiã èrn conc'.lo v. ôuredo,
5c€dndo . rftrh.çto do hío c|'íogilvsl, aÍn ÈAr aônudJ. clô 1,20m {uó tutrc r viôl€ cê4ttDskG) tl6
haígüír âÍô tôda ê{€.rlô d6 Loü.. ..Ìnpc adjrr.fiio I dreBã íslâr do Lota, lt} - o r.rt nia.|!F c.t
gffildo . r rumr!.hçlã.liBpE cl5r.6 sÊr l!ús For contr. .ob slporÈBbitítdê do ComÍrEóoÍ: r.2'
- Nlo á pt'rmltld! . h|tdrçao d. d.tÍrrr n tilxa oo.rÌJrw d€ p€l8.|o dë F.ds!rr6a: bl - Nto é p€ímllido
Énllem dFô Cr .Êábe|ìrdlo (6Íafrlê.. P.ôrrr. .tc. .) rc pú.lo Públ,@: of - E p.ôrbdq . .lthrdr d.
áívorc dor F*ãol c.l) - Êi.r prúln3íttrçéo ê í6oèâ!à.1o n.nt r wnâ Íâüâ eon 0,3OrÍ (tdnt

nbóír d - u!r{.. or úndrô d..i!.ro.6.È, bóm cónÌo or lacâir pol.ndrirrrlm.
v.!Fí{, {t ío.n. s irnpodh â 6í03â0. 1t) . Nâ,ô râra P.ínl$.lo o Úllcto .lo q!âhú
no Lôè. .!rn s obLÊçlo. F.lo compíldo., clâ3 [csíEâa s alva.a. rrâc4Eárìôr,
Jrìì-trírtd a oam tcornolanlìgrÌÌlnüo clc rllooôiévd Écntco dl obÍa. obFrytdÔt

c{írrllnâtrlr} d! coÍnprilldìlo. do dú do c&É, F..â È.!.iv.f.Áô dc a@ ta14À. í) - Ar r.mF6! p5-á
énrn t .t .uto,nóEr. d.\Frlo edrí loc.úarb. iürìtó âo ôüló f€ .lr tmíundldâd. máúma .b o.aoõ
(õt.nlr oúìlíl.|toíô, nllo podcndo id.rtlrir É hdinsçlo.t6 r.bc córnÚM 6ô paúa.io c|l 96riÊst 13, aì -
9{a d. na.pôrÌr|Dt{da6l! .to compÍ..Íor â r.fioçar !a Qutquc. lrpo {b obãEJçco natuÌ.r axratônta no Lrt
obiclo.Lrto CóílFdo: la) - Ê pÍôìbidr . uúfizrç5o iívGÍas dão Í.dêri rì . Á. l€ur. Ê&rvia'6 !..áo c€9r.ds
oíÍt f.cd Frd!psÍrdêí{!. Óo !.9o!ô ô dôì,!rËô 6.Í trn$É.! n. t|Ílsit. quardó qÍ']r ..llvçrbm bcalerd*
no lrÌìrô. .Í. .ú.n lo cL t Éi.!rÈ, d.€ndo ô !'4+o r.r l.rç!iô .m rêd! pútt'cs di.r!.rr.: l9) - o
dDrúÌtp'h.nto d. quâlqú |ru dr. óbí9.çô..7ôÊ!Eì* lq'àrF r è cD6É.dú ú d.6íei'Í8üo dá
ob.. . r..trb.r.cÍn íro d. rütu*âo *rbrlô. rc È{umDn'.{.íno. \.tn píG,lrzô dô. õcód.r. inciu.'6
tu{rcs!, qìE F!!r'r sr roÍn.cli p.r. v."d.õdt qlAru€_lh. +$ci.co. r'.í uzrúos B/ou ôÌsúro3tu{rcs!, qìE Fllrrr sr ldnacli paL v!r}d.õ(
púb!êor compóírEÈ. vcô. drrido pdr prüÌc.
lp.rp. R52.t6. .o 6i,ìo(EiÉ ÊÉO.7?i ro Ì.ibrrEl
rss(ìN. Fíto.Í ' ioìaj R629,â0. o subrfiutô .ro o
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04t05t2020 cônsulta Públicâ âô Cádesp

Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

Códigode côntróle da consultâ: sc3b61O6-6êOb-4078-86f2-e95OObaco570

Obseryãçãor os dados acima estão baseados em ìnformades Íornecidas pelos pfóprlos €ontribuintes
cadastrãdos. Não valem como ced'dãD de sLa efetivã existência de fato e de dircito, não sào
ôponiveis à Fazendâ e nem exclüem a respônsabilidade tributária derlvâdâ de opeÊções com
eles ajuíadas.

E]

S€cr€târia da Faz€nda do Ëstado de São Pa!lo

EstãbeleciÌnento

IE: 225,342,3tS,Ir5

5ÌM EI4PREENDIMENÌOs COMERCIAIS - SUPERMERCADOS LTDA

Socjedâd€ Ehpresária Lialtada

Endêr€co

Logr.douro: avENrDA EM&qUBA

Í{o: 42 Coúpl.m.rto:

CEP! 12.929.499 BAITbI RESIDENCIAL BONANCq I

NtuniciDio! BMGANO\ PAUUSÌA UF:sP

Informacões Complementares

NoRruaL - REcrr.4E PERróDrco DÊ

D.ta dã gltuãção càdâÉtràl: 06/0212020

POstO FI*AI PF 12 BRAGANçA PÂUTISÌÂ

Conércio varejista de mercadorias em geral, com predominánciô de produtos aljmenÌícios -

Informacõês NF-e

Dãtã dê Crêd.í.iàm.íto como.DÈÉor dc F- n /.,2/,u,J

Índi6dor d€ obrisàtori.rt.o.o.*r-l oo,'n".o'"o-o",oru,
DãÈã d€ Ini.io dã obrigãtoriêdãdê de NF-* 01/04/2010

hìrost ,jwrãdês!.íázendá.sp.soybr{s(lj$eslsomkvtkqdhssq4qeêl))Paqes/Cadãslrdconsultas/consultâPubli€/consultãPubll@.aspx



GO\ERNO DO ËSTADO DÉ SÃO PAI-]LO

SECRETARIÀ DE DESENVOLVLMENÍO ECONÓM ICO
JU NÍA COÍì,4 ÊRCÌAI DO ESTADO DE SÀO PAULO

JUCESF
CERTIDÃO DE INTEIRO ÏEOR

DOCUÍ ENTO EÍüIÌIDO PELA INTËRNET

SIM EIíFËEEND I]ENÌOS COMERCIAIS. SUPERJ"IERCÁDOS LÌOA SOCIEDADE L]MJÌADA

35?35459973 3627505210001,18 3523585!973 cÊt02Da2Ô

aTloz2a2a 129768926

A ALrTËlÌlTlClDAIlE DO PRES€NÌE DOCUMENÌo ÊElú COi,iO O AROUIVO NA FOR[44 ÊLÊÌRoN lcÁ PODElvl SER VER IFICADOS NO

ÉNDÈFECO V!4M{ Jì-IC ÉSFONLIN€ EP COV.BR

ÊSÌÂ CÓP]À FO AI]ÌÉNTICADA DI6 ÍI\LMÊNÌE E ASSLNADA EM O7|O?I2O2O PELA sÊCREÌARIA GERAL FA JUCESP ' G1SËLA SII]]ÌE'IJiA

iESCtJlf.t coNFoRtdEARÌ 1' OA Mp22O0 2 DE 24103/2001, OUÉ tNSÍ ÌU I A INFRAESÌRLiI]RA DE CHAVES FÜêLICAS ARASILEIRAS lC9
gRAÊrL Elü V cOR CONSOANíE E C t!"32 0E 11t09/2001 M- ARÌ 2"

ÁRT 1' FICA ]NST TU1DÁ A INFRAESÌRUTURA OË CHAVEB PÚAL]CAS BRASILE IRA - JCP BRA9 L FAÊA GARAi'iÌ R Aì] iÊNTIC]DADE

ìNÌEGRIDA'E E VAL]DADE JURID]CÁ OE DOCUIìTENTOS EI\,I FORIJAELEÌRI]NICA, DAS APLICAçÓES OÈ SI]PORÍE E DAS ÂPLICA!óÉS

HABÌLIÌADAS At.]E I.]ÌILIZÊIú CEFÌIF CADOSDIGIÌ4J6, BEìI COMC A REALIZÁÇÃO DETRAI'ISAÇÒIS ELÊÌRÔNICAS SEGURAS

Lrr r lri i\ri rvlfÌ.il-; A;iarrÍAi-rt PÂf!Â E\1'r-!.54S!!Íi.r\t lA.11ì

k ' 1 . ! ô q E b t i o d i i { e s b o E R . ] À s s ! P E R ú Ë R ü D 6 L Ì D A . P o 1 @ h d ô ! í b ' í "
lrGs + r.b/ caì ò n&dÒ ô n4m

de! iqbdbJâdodqrcddaâèc. lGo

JU{-E:.fr eúÉ,n re,orr
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AVËI,II'À ÊMBAUBÂ 42
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RESIDEI'ICIAL BONANCA I 1292389S

BRAGÂNÇÀ FÂULISTA sÁo PAULG

ADMINISTRAÌIVO@CONÌÀ*ILUMA"COM.BR

ÌËLEI:ONE

11 4ó333709
êfJPJ. AEDE 

:
NjRE-SÊOË

]DFNÌIFICâçÂO üO SIGNAÌÁÀ] 0ô REQrlÊÊtMËr\ÌO CÁPÀ

ÌlotuìÊ: l]ÌJALivÍA SóôiÕ-AdtÌìi oÀRE R$151,88

!.aRF R90,00

SADOS CADASTRÂIS

!9 !!tôMÂçÕB côNsrÀ'fÉs rô RËoÌTEEMENÌorPÂocEsso $Áo âtpREssÀo bavãRoÂDE.

À CÔMERCIAL DÜ ÉSÍADO DË SÃO PÂqL! I'NCLUS}VE VÈRSÓ)
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POÚCh MILITAR DO ESÏADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS
AIIÍO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB No 459506
O CORPO DE BOMBEIROS D(PEDE O PRESENTE ÂIJTO DE VISTORIA POR MEIO DO SISTEMA É|.EIRôNICO VIÂ FÁCIL BOIUBEIROS,
PARÀ A ÊDIFICAçãO OU ÁREA DE REco ASA|XO, NOS TERMOS DO REGUTAMENTO DE SEGUMNCA CONTRÂ INCËNDIO DO ÊSTÂDO
DE S,ÃO PAUI.O.

Projeto Ne 213756/3507605/t019
EndeTêço: RUA DEPUTADOIOSÊ F€RREIM (EFFER I{9I O
Complemento: LOTÊ5 03/04/05 - QUADRA o-r,.
ol  -- . . .  oJARDIM BONÀNçA i

Mun|cÍOio: BRAGANCÀ PAULISTA
Ocupâção: SUPERMEÂCADO.
Proprietário: DUAIMA FORNARI
Responsável lelo lJso: DIJÂLl\ilA FoRNARI
Responsável Tócni.o: LUCIANO PoLo DE CAMARGO
CREÂ/CAUì 0600569249 ARÌ/RRT: 28027230200333470
Área Total {m'1l: 7229,73 Árèa Aproyàda (m'):7229,73
Vâlidãd€: 23l03/2023
VistoTiadoÍ:1. TEN PM RÂFAELAUGUSIO BLÂNCO RANGETTORRES
Homologação: MAI PÌú ANDRE LUIZ BICUDO
oBsEnvaçõEs:

NOÌÀS:1) O ÂVcB deve seraíixado na entrada princisalda edincação, em localvisívelao público. 2Ì Cohpete ao prop.ietárÌoou Íesponsávelpe'o

uso da edificãção a responsâbllidade de reíìóvar ô AvcB e de manter as medidas de segurãnçà contra incêndio em condiçôes de utiljzaçâo,

providenciando a sua adequãdâ ma.utenção, sob pena de cãssaçâo do ÂVCB, ind€pendente dãs responsabilidades civis e.riBinais.

BÍaganca Páulista, 27 de l\,la.q.. de 2o2o

ffi

Documento emitido eletronicamente pelo Sistêma Via Fáoil Bomb€iros. Pa.a veriÍcâr sua

âulenticidade acesse a págìna do Corpo de Bombeiros wvw.corpodebombeúos.sp-gov.br . ou

utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP"
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Ccmpônhrã de sènearnento 8à$co dÕ estadô dê liào Paulo
lepã.têmento cle €ngeniraÍìa de Òperação Norte - MlïË

F ao']serhêrro saíà,vô. 519 - Santana - {8P 112037'02i - 5ão pâolo,3p
ïe l .  í 1 r l  J971 -4078  -  Fõx  ( I l )  ! 971 -4075

CARTA DE OÌRË"TRIZËS
Emr.êêftdimqÍtos l'|robiliâíios

u e - 1t7/201ô

lÍìfoÍôâftÒs â pèdidô dê Bôóênçe Prôlêtos lmobiì'âriÕs qse ê â.ês do êmpÍeendrmenlô ëm
que$iãü é pârÌe Integíênte daquelã ãbfanoidã pelÕ srsÌetÌla de saneamenìo bâslcq, corìtonnô
leímc de cônce65á0 de seNìcos

. tie'ne d() empreer{lrï€rltÕì IOTEA||ÈlltTÕ RESIDEÌ*Cü,L EOÍ{ÀNçA It

' Ender1]çü: A!à Dr .lô5i rerreúô Ketref - 8rìrr llãe das iioÍ!ìens - SÍarrdncìr Èo!,,iià

i Núne.! ilr loteí/unid;ú€s 453 ú,Hâb. + 1t6 U.€o|i|. = É89

1 .qUANTO ÀO ÀB*3TECIàIENÌO DE ÂGUA

. Q s€l€fta dê aba€t€oÌlento de áqüã exstênte lem !a:ão sulrcrenle psra âbâslecmÈnÌo
do empíeendrmenlo ns pofilo de rnÌerlìgaÉo

. () pioÌelo exêçufivo das rèdês de águâ do efipreendrmênlo dêverá ser dss€nvolvido

cansderando'se a inle.ligâção à fede da Sabesp cadastradã a Rua Amâzoôâs com Õ

300,nrn canfoÍme qroqui anexo. êtíavés de f€de erclüs,v* em FIF"/PEAD com drãn-êifo

iff€mo minìno de 200nìr'1.

. A vrabúdade da Ints.lqação depènderá de prolonganìeÌìtc de trêcho dè le{ie etl'ì 30çmín

F!Fo/PËAD com exÌÊnsão apmtmâda dê 160 mêtÍos â sÉi efetuâdo pelo empfeêndedor

na Rua Aniôn'o Sailelìa. confo.me cÍoqur ãnexo devêôd$ ser des€nvoìvido projêlc de

Íêdè sgguando'se N6rmÉs lécnrces ê rnstíuçòe€ esp-êciilcâs da SAFeSp e c!n'! obionção

dÊ autoíização de pãssageín para {ravessra em laxa de domrnro d6 DËR

. O proielo ereçutlvõ do sií*na deverá pr€ver, âlèrn da res€waqào Ìrd'vid!âl pârê cadâ

!o1ê previstâ nas norrnes de ABNT ã ríplanlâção por perÌe do empreendsdní dê unà

ceotfal de .eseívaçâo nos pâdrõê6 Stbesp com câpâodâdê minma de aÍriâ2e$aÍnerÌlo

dê 1 000m3 em áí6a a ser dèfìnldâ rom i Sâbèsp - UçR Bragârtrna.

. O aiJastÊcimento de águã sêrá iede com âs segurntes aaraçlêrìsticas técnicas flo ponlo

de úleúgâção

Sêlor de Abâsléomênlo

LOÌA dO ìerrenornì I

Vazáô SoJrcrtâda il,/s J

Presiào DispÕnívei (mcã)

cola PiezomèlrÌca {m)

BíâgâôÇ,

82{ì

12 ,30

Lâxianâ

45

8G5

ItiniÍnâ

40

860
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Comoaohrè de Saneõ,nento gãsrco do Êstado de São Pa!lú
Depórlamentq de Enge hara de Operaçào Norte - MNE

R CoÍìselhorro Safaivâ. 519 * Sêntanô - CeF 02037-0?1 - 5ãc Pà|rlo,5P
ïe l .  ( 111  2971-4078  -  Fax  (11 )  2971-4075

2 . OUANTO AÕ SISÍEÍIIA DE cSGOÌO SANI1ARIO

. O empreêndimenÌo êm qleslão podê seÍ irt€rl€ãdô ao srstefta púbìrco êxiâtente

s,tuado nas proxmdades Ca ETÉ Bragança Paulrsla - lnlercepÌo. Lavapès coníorme

cÍoqur anëxo. devèndo seí desenvolvrdo pfojelo de rêde coleÌo.a segu'ndo-se Normag

1écnicar e âs insÌfuç6es Èspecificas Câ SABESP

. Quanto sos eÍlìrènìes colelados pe'a íed€ dâ SABÈSP sefão encâmrnhêdôs âtÍevés do

s$Ìema de coleb e afãstaírênto alé ã EIE B.ãgançâ Paulìsta, em oF,eíação

3 - OUANTO AO *lANAllclAL

. O eÍnprsendrmenlo não 5e encootra na áíea de drenâgêín do Manancial do S|sìemã

Cantareira, onde é efetivãda 3 çaptaçâs de ãgua por esia Co!Ììpanhra

,t * OUÂNTO À VALIDAOE E CUSTOS

. O pÍa?o de vâlidâdê dê$la canâ de difetfrzes pâÍâ implantação do êflpaêendimenlo é de

2(dots) ânos â partr. da presente dala

. ïaxa para análi$e de píoletos de Íed€s: àtuâ - R$ 1 587 00 I esgoto - RS 2 823.00

r Todos os cusÌo6 dê proletaS e obras para rmplãnlaçào da soìirçáo adoÌãda e aprovadâ

coÍerão por conla do ernpíeeodedor. devendo seí executada sob íscaizaçáo da

SABËSP

5, QUANTO A LEGIÊIÁCÀO PERT'NEI*TË

. Õs empfeendmeatos deveÍão aÌendeÍ ao disposlo no DeÇrelo Eìtadual o " 52.053 de

1310812001 qÌ.rando necessáío. sEndo que os prolelo! e â cocúfienlação complemernêr

pÍev€ts no manuâl GRÂPROHÂB - Grupo de Análrse 9 Apíovaçâo dê Píojêtôs

Habrtaciona6 deveÍão sêr enlregues à sede dêrse ó.9ão rìa Rua goa Vrsta. 1Ì0 14'

. Deverão atender também oulfãs legrslãçõês espêc;flcâs especrãlmentê as ârnbientaÉ.

em vrgoa

. Para lnteÍlìgaÇâo do ômpreendrrnenlo a0 sistema de roÌeta de esgoto, o pÍolelo

execrtìvo deveÍá sef apr6senìado de ãcardo com â NTS !?5.

Sáo Pâulo 29 dr.  JUlhô de 2016

llário Àlba tsÍaghiroli
Oepâdamel1lo d€ Engènhã.:e dâ Opeíaçào Nclrle - MNÈ
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PR,E!"EITURÁ DO MTÌNICIPIO DE BRAGÂNÇA PAULISTA
DIV1SÃO DE PROJETOS E POSTURAS . SMO

lro..:-:lra;-jrl:':;:r-
Fls,: ;r -l
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CARTA DE HABITE-SE N" 12512020

FNDÊREÇO DA OBRA: AV. EMBAT,tsA, R JOSE KEFFER, R PËQUI, R ROSA BRANCA. L
03/04/05, QD 03
BAIRRO: JARDTM BONAì,iCA I
CIDÀDE: BRÂG,\NC^ P^ULIS'Ì ^ - SP
PROPRIETÀRIO DO IMOVEL: TEBAS EMPREËNDIMENTOS E PARTICIPACÕES LTDA

RESPONSAi,GL TECNICO: ARO. FILIPE BATTAZZA FERNANDES DE OLIVEIRA

ConÍorme despacÌ1o exarar-lo uo processo de q" 8102/2020, a edificação com árca total de 7.229,'73m".
licenciada pcio AÌvará de Conshução no 1212020, expedido em 06/01/2020. foi corcluída de acordo
corìÌ o projeto êpfovêdo.

ESPECIFICAÇAOl
TTPO DE HABITE.SE: TOTAL
USO: COMBRCIAL

OBSERVÀÇAO:
AR'I'SOBRE O LAUDO DE ESTABILIDADE N" OOOOOO94I52O9
RESPONSÁVEL TÉCNICO ?ELO LAUDO: AR.Q' AUGUSTO FRANÇA NETO
PROCESSO DE APROVAÇÀO DÊ PLANTA N'26020/2019
LANÇ.r4l2020

Ántas,
PAVTMENTO ïÉRREO CONS]RUÇÃO PRTNCIPAI: 3.487,15 M'
MARQUISE" DOCAS E,ACESSOS ABERTOS: 762,36 M'z
PAVTMENTO INFERIOR: ESTACIONAMÊNTO/SUBSOLO 2.980,22 M'?
TOTAL GER-AI-: 7.229,71 tr4"

Digitei esta CaÍa de HalÌile-se, em tÍês liâs de igual leor em 17 de abril de 2020-
' - t -

' , ,:, ' t l .ì- ".:;,\ i , l . ' , .,,. : i ,."

BMGANCA PAULISTA, 17 de abriÌ de 2020

ChrÍë da Divisây'dÊ PÍojeros e Posturâs



Projeto Completo
Planta - Subsolo

,íí'"

01/06
Substitui o projeto aprovado em 17l10/20íe - lançamento 823/2018 - procêsso 1s.01s/2018
Projeto para Construção de um Prédio
Uso Comercial (Atividade de Supermercado)

Proprietário: Tebas Empreendimentos e Participações LTDA
Local : Av. Ëmbaúba, Rua José Ferreira Keffer, Rua Pequi e

Rua Rosa Branca - Lote 03/04i05, Quadra 03
Jardim Bonança | - Bragança Paulista - SP, CÊP:12900.

Inscrição Municipal : 1.00.00.96.0300.0900.00.00

Zona'. Z2M4

Situação sem escalâ Declaraçóes
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'jlluos
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;''3t3111to

ôimpjcaiÔreaihe.img.bpaÈpl.i.iÚÉdô

a míâlaÉô ê 6n*toâ9áô dos É!êrâÌór ôs d á9uà àrêidërãÕ !o d spôdo nos adioôs

Responsabilidades

Tebas ËmpÊèndimêntos è

RRT 0000007843235
tNsc. MUN.038633

::::.2a*2.-

cÀiJ 185375-S
RRT 0000008807308
INSC.IUUN, EVENTUAL

CNPJ 02 735 106/0001-6S/
FláviÒ Auguslo asprrno F lho/
c?F 13A.250.24A44 ,:/

i
/i

Quadro de ÁÍeas
Áreâ do Terêno 6.524,45 nz

Pavlmento Térêô CofttÍução PÍlncipal 3.487,1 5 m'?
Mâquisê, Docâ êAcÊssosabenos 762,36 m:

Total Pavimeíto TéBeo 4.249,51 n1

Pâvìmêntolniêíor-êstãcìonameito/subsôlô 2.984.22n'z

Totâfcêrâf 7.229,73Ín'

Áêâ Ljvre 2,294,68n'

Íaxâ dê Ocupâçáo 64,82%

CoeÍcieni€ de Apôveitámên1o 0 65

Tata de lmpêffièâbilizâçáo 88,31%





Projeto Completo
Plânta - TérÍeo a2t06
Substitui o proJeto ãprovâdo êm 17t10t2a18 - lançamento 823/2018 - processo '15.015/2018

Projeto para Construção de um Prédio
Uso Comercial (Atividade de Supermercado)

Proprietário: Tebas Empreendimentos e Participações LTDA
Local :Av. Embaúba, Rua José Ferreira Keffer, Rua Pequi e

Rua Rosa Branca - Lote 03/04i05, Quadra 03
Jardim Bonança | -  Bragança Paulista - SP, CEP:12900.

Inscrição Municipal : í.00.00.96.0300.0900.00.00

Zona'. Z2M4

Situação sem escala Declafações

ts
*

i '
' l ! . ,

A iníã aÉo ê cois'daçáô dôE rê50t

Rêsponsabilidades

Ìebas EmpÊêndimenlos e

cNPJ 02.735.1 06/0001-69
FÌávio Auqlsto Aspdno F llì,
cPF 13A25A,24A44 /

cAU 4104120-7
RRï 000000784323s
tNsc. MuN.038633

cAU 185375-9
RRT 0000008807308
INSC,MUN. EVENÌUAL

Quadro dê Arêâs
AÍêa do TsÍr8no 6.524 45 n'

Pâvimento TéÍeo Consirução Píncipal 3.487,15 m'
Í',,1aÍquise, Docae acessos AbêÌios 762.36 m'

ToiâlPâvmênlo ÌérÍeo 4.249,51n"

Pavimêntolnleriof-eslacionamento/subsolo 2.940,22n"

Totafcêrâl 7-229,73n'

À€â LlvÉ ?29468m2

Taxâ dê Ocupação 64,82%

CoôrÌôièntê dê Apiôvêilamento 0,65

Târa de lmpemêâbilização 88,31%
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Projeto Completo
Planta - Cobertura 03/06
Substitui o projeto aprovado em 17t1ot2o11 - lançamento 823/2018 - processo 15.0.1si2018
Projeto para Construção de um Prédio
Uso Comercial (Atividade de Supermercado)
Proprietário: Tebas Empreendimentos e Participações LTDA
Local :Av. Embaúba, Rua José Ferreira Keffer, Rua Pequi e

Rua Rosa Branca - Lote 03/04/05, Quadra 03
Jardim Bonança I - Bragança Paulista - SP, CEP:12900.

Inscrição Municipal : í.00.00.96.0300.0900.00.00

Zona'. Z2M4

Situação sêm escala Declaraçóes

Vide Folha
01/06

ÈdaÍô quê a 8pÌo€çÉo do prcjèro iã

a indakçào 3 oNeRâ9ào dÒ. ie*Í

Responsabilidades

T€bas Empr€èndirnênlos ê

oNPJ 02.735.106/0001-ô9/
FJáviô Aúsuslo Asp no Filho/
cPF 13A.25A,24A44 |

i

cAU A1 04120-7
RRT 0000007843235
tNsc. t\,luN.038633

cAU 1E5375-9
RRT 0000008807308
INSC. MUN. EVENTUAL

Quadro de Áreas

Vide Folha
01/06

JÉ r'osrunns
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Projeto Co pleto
't6tna

04/06
Substitui o projeto aprovado em 1711012018 - lançamento 823/2018 - procêsso '15.015/2018

Projeto para Construção de um Prédio
Uso Comercial (Atividade de Supermercado)

Proprietário: Tebas Empreendimentos e Participações LTDA
Local : Av. Embaúba, Rua José Ferreira Keffer, Rua Pequi e

Rua Rosa Branca - Lote 03/04/05, Quadrâ 03
Jardim Bonança l- Bragança Paulista - SP, CEP:12900.

Inscrição Municipal : 1.00.00.96.0300.0900.00.00

Zona'. Z2M4

Situâcão sem escala Declaraçóes

Vide Folha
01/06

Dêc src qús â aprdâÉô do pojêio nã

èssoro para èhp,èsâ ôomêsion: Í â sÁ B Es P

Responsabilidadês

Tsbas Emp€êndimentos e
PílicjpâçÕes LÍDA
cNPJ 02.735.10ô/0001'69/rl
Flávlo Auguslo Aspnno Fllho/
cPF 13A.250.24A44 

I
I

cAU 4104120-7
RRT 0000007643235
|NSC. MUN.038633

cAU 185375-9
RRT 0000008807308
INSC, MUN. EVENTUAL

Quadro de Areas

Vide Folha
01/06

iL\'- I J, iu-\

PRoJEÉ5 e PoSTURAS
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Projeto Completo
PÍoieto de Acessibilidade Universal de Acordo com a NBR 9050/2'105

Íolha

05106
Substitui o projeto aprovado em 17l10/2018 - lançamênto 823/2018 - processo 15.015/2018
Projeto para Construção de um Prédio
Uso Comercial (Atividade de Supermercado)
Proprietário: Tebas Empreendimentos e Participações LTDA
Local : Av. Embaúba, Rua José Ferreira Keffer, Rua Pequi e

Rua Rosa Branca - Lotê 03/04/05, Quadra 03
Jardim Bonança l- Bragança Paulista - SP, CEP:12900"

Inscrição Municipal : 1.00.00.s6.0300.0s00.00.00

Zona'. Z2M4

Situâção sem escala DeclaraçÕes

Vide Folha
01/06

oôdâú quê â âpÉvâção d0 prcrêro nào
d Íê b dê proprèedê do ieíenô.

Ansto!âçéÒêcom€Náçàod0319sêl

!b € da âbslêc frado dè águÈ 3 6lôtâ dô
e6sôb pèrâ ompÍêÈa ôôrcssionâna sÁBEsP

Responsabilidades

ïebâs Empr€endimenfos e

cNP! 02.735.1 06/0001-69
Fla o Auguslo Asp.ìrc Fllho ,t
cPF 130.254.24444 

i

I/
!

cAUÂ1041?0-7
RRÍ 0000007843235
INSC. lìrluN. 038€33

, -'2"4:4'-

cAU'185375,9
RRT 0000008807308
INsC. ]\'UN. EVENÏUAL

Quadro de Áreas

Vide Folha
01/06
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Projeto Completo
PÍojêtô de Acessibilidadê Universal de Acordo com a NBR 9050/2'105

ïn"

06/06
Substitui o projeto aprovado em t7líol2018 - lançamento 823/2018 - processo 1s.015/2018
Projeto para Construção de um Prédio
Uso Comercial (Atividade de Supermercado)

Proprietário: Tebas Empreendimentos e ParticipaçÕes LTDA
Local : Av. Embaúba, Rua José Ferreira Keffer. Rua Pequi e

Rua Rosa Branca - Lote 03/04i05, Quadra 03
Jardim Bonança l- Bragança Paulísta - SP, CEP:12900.

Inscrição Municipal : í.00.00.96.0300.0900.00.00

Zona'. Z2M4

SituaÉo sem escala DeclaraçÕes

Vide Folha
01/06

orclíô quâ â ap.@âção dô polàlo nÀo

À tubbÉq c lsiw4áq d4 reery

âssft p.h ônpEs ún63!i0íàriã saBEsP.

ResDonsabilidades

Têbâs Emprê€ndirnentos e

cAU 4104120,7
RRl 0000007843235
tNsc. tl/tuN. 6aô33

cAu 145375-9
RRT 0000008807308
INSC- I'UN- EVENTUAL

Quadro dê Áreas

Vide Folha
01/06
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Resolucão n" 1.02512009 - Anexo | - lvlodelo A

Página 112

Ahot çiô dê ReFânobilidrd. Té.niá - aRT

Lêi no 6.:l9C de 7 de de.êmbro de 1977
28027230200493963

RNP:2817512673
RêsÈt,o: 5070252ô2?-SP

cPF/cNPJ: 36.275.0520001-18

c€lebEdoem: 07/0rV2020
Ìipo d€ conlËlarôê: P.$o. JuridiÉ d€ DiÈllô P vado

ART de ObÌa ou Serviço

cÈP:12929i99

Con*lho Regionâl de Engenhariâ e Âgrenomia do Estàdo de $io Pallo

1. Rsposávd Tdcni@ -

ROBERTO GODEMBÊRG CHAGAS
Ìíulo ProíssioEl: Engenheip Ciül

Fndêrêçô Árêá RURTAL

comprêmento: Àv. Embaúbâ, 42 -Rêsidêncial BonânF I

coÍìrÍâtâdê, SIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS - SUPERM€RCADOS LTDA

BA íO: ÁREA RURÂL DE BRAGANçÃ PAULISTA
cidade: Bragança Pãulista

Valor: R$ 1.500,00

P€visão d€ Íémiro 07/0412021

c@deredas Geooáfra6l

Finârrdãdê paÌ.lins.hbl6tái3

nto: AV Embaúb., 
"2 

-Rêtldqctr| Aon.nç. I

N ' :42

BA O: ÁREA RURÀL DE BRÁôÀNçA PAUUSTA

CPF/CNPJ: 36.275.0510001.t3PopíieláÌio: sim EmpÉndiÍErt6 corerclak- supermEd6 LTDA

1,00000Estudo de |mp.clo dê

Apo6 â conclusão das atividades técnies o proÍbslonal dêveÍá pÍocede. ã baixâ d6ta ARÌ

- 5. ObseNaçõe8

EUBOMÇÃO DÊ É51I.'DO D' IICPÂCE DE VBNflANçA IÉIV} E RÊLÂïôRIO DE IMPÀdO DE VIZINUNçA IRU).

- 6. D.ct.r.cóê3

ace$,biìtdade: Dédarc quê as rcgras de *sslbtlldadê prëvÈhs nas normas técnlÉs dâ aBNÍ, na legislação 6peclí€ ê no o6Éto t"
5.296. de2dèdeanbíodè2004 não sê apli@n às arlv|dad6 profssionals acima relãèlônâda3.



- 7. E!1tHádè dê ctrs*

Í3.BRÁGANÇA PAULTSTÀ . ASSOCIÁÇÃO DOS ENGENHEIROS.
AROUIÌETOS EAGRONOM06 DA REGIÃO BRAGANÌINA

Resolucão n01.02512009 - Anexo l- l\llodelo A

Página 212

N@ Numerc. 2302723020ú03t63 VêÌsáo do sistema

InpE$ êm 05/052020 09:3212?
RegisiÌada6m: 0:ü0512\120

idâM!ê duilrdâ mnfodè ddõs
@nrãit6 no bdoDêwBão do sistema Gíirrëda Dêlo rJoês n eó.

- Â 4Fnlicki.dã dstâ dcumênto
w.c|*p,ors,brd w.conha.Õlg.br

- A slaÍda da via eihâda dâ ÂRT .êrá dê Bpon6abilidade do porisEiqar
ê do ónrEr.niê com o obielivo dê d@umonlâÍ o vÍhdlô mnlnluá|.

Hffiaiï;ï,","-"-"",""-"",," nEHsg
cpF/cNPJ: 33175_052,üD1-



Ibb.com.b4 - Boleto gerádo pelo sislema MPAG. 01/05/2020 14:58:03

ti/SIRUçôÊSi

CREASP: 5070252627

hnpÍìúi. ê anqar o rcspeÍílo atÌaro de recêiÍê e 6te bôleío.

aotEros ËúnDos ÁPos Ás 224 PÁGÁR ÁPos Ás 8H Do Dta unL sEGutNfE.

À qultacao do tltulo ocorerc àpos . cômpêrs.ê.o à.rcâri.

Dêposílo/tânsr.mciâ nao sêâô ecèjtos pân quila@o,

Pas.mento a nenú lmpücâ lnadìmqíeocla,

Nao pagar ap6 o venclhekto.

Clìque aqui e pague este holeto atravès do Auto Atendìmento Pessoa Física.

Clìque aqüì e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica-

Reibo dó Pâg.rtôr

I BAtrtc0 DoBÍtÁst[ | 00t-9 | ootso.oooog ozsoz.ztgozg oooso.orsrzg g ezstooooooeeze
! Nôre dô Pâqdd/cPÈcNPrrEakrô
i,i ROBÊRTO GODEMBERG CHÀGAS CPF/CNPJ: 414.341.943-10
I ALAÀ,IEDA lüAR.d,O 128 RESIDENCIAI DAS ILHAS BRAGANCA PAULISTA -SP CEP:12913034

1Àr6scNlmso ÍNÍÒ@mro $ odá de vênoijéib i v&'dôooturedÒ í(=)vaoÍP4

;28m7r8o2o06s6018 l.2ae71ao2oo6sf,úa & rcns|2o2o lã 88,?8 g

Í CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRoNo DO E CPF/CNPJ; 60.945.017/0001-77

ã 
AV BRIGAOEIRO rARA LIMA 105S, SAO PAULO- SP CEP:1452002

.Áqê.cdcód0odo3êièÍcâlo

{ 
1897{ / 70824'0

3 BANcoDoBnAstt- | oot-s I oorso.oooos 02s02.718029 00656.018í?3 I 82st0ooooo8878
! bé d9 Pa$nsb

ã PAGAVEL EM OUALOUER BANCO ÂTE O VENCIMENTO i 10&5/2020
$ Nonâ 6 Bsôidáno/cercNPr i aeáí.É/cd,eô ô 8sdú,rc
:ô CoNSELHO REG DE ËNGENHARTA E AGRONO DO E CPF/CNPJ. 6rÌ-Sa5.017/0001-77 $ 1897-0 / 7082,1-0
È o c b @ o d . Í d b  i ! .  ú d F b  !  r e é  c D c  l i Á @  í ú á 6 @ P m é * ã r e i r ô  l t ' { \ - E o
ào105zo2o í230243020065bO13 tDS iN t0145/2020 I2402/140200656013

Í ! r @ e  o  { - r Ì  { E s é  s  ó 0 . ' @ 6  } r " d
ï2302?1302006560r8q r"  í  R$ ;  t Í 36,73

*')Ds,dtuehdo
tR ÍÃsP:  50rC25262,  E l l rà tô  de  ÌÈcèr tà  à  ês te  

$
boÌet.- BorEros !rL! sËcUIN?E. Ê

,ì qüilã.âó dô :ituro ô..ÌÌera bân.â!iã. DeFosit./tÌansf ${.)rrcrMub
l iddr ' i Ì ,1e  $

.c!ã. ìlào pàsàr àpôs r vêncinentD. $
* rrvadcdÉô
ç
$

ROAERÌO GODEiTBERG GHAGAS CPF/CNPJ: 414.841.s43r 0
ALAMEOA MARÁJO 128 RESIDENCIAT OAS IIHAS,
BMGANCA PAULISTA€P C8Pi12913033

s;e6,iÀ€ íã

ffi tiltili[illffi |milumruffi ffi 1ilfr mililllill[ilullllMlil[ffi lt




