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1. Introdução
O empreendimento objeto deste estudo é a nova sede da empresa Ouro Preto Comércio
de Ferro e Aço Ltda, que compreende um comércio atacadista de produtos siderúrgicos e
metalúrgicos. A atividade, dada sua característica e porte, é classificada como COMÉRCIO 1
pela Lei Complementar nº 107/2016 – Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e Sistema
Viário do Município de São José dos Pinhais. Este empreendimento fica localizado no bairro
Costeira, com acesso único pela Rua Etelvina Farias, e pretende ser um barracão em estrutura
em pré-fabricado de concreto, com dois pavimentos superiores administrativos, térreo com
refeitório e vestiários, área de depósito anexo e módulo de guarita, totalizando área a construir
de aproximadamente 5.550,00m². Em função do seu uso e devido a área construída superior
a 5.000,00m², esta atividade está condicionada à apresentação deste Estudo de Impacto
de Vizinhança – EIV, atendendo ao Artigo 14 da Lei Complementar nº 107/2016 – Lei de
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e Sistema Viário do Município.
1.1 Dados Gerais
Proprietário/ Empreendedor:
OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CNPJ: 86.940.145/0001-98
Endereço: Cezinando Dias Paredes, nº 1.527
CEP: 81.730-090 – Bairro Boqueirão – Curitiba/PR
Contatos: 41.3386.7000 e gn.ouropreto@acosouropreto.com.br
Obra: Endereço: Rua Etelvina Farias, s/n
CEP: 83.015-484 – Bairro Costeira – São José dos Pinhais/PR
Elaborador do Estudo de Impacto de Vizinhança/ Autor do projeto:
FIORI ARQUITETOS
CNPJ: 73.618.308/0001-79
Endereço: Nilo Peçanha, nº 3.555
CEP: 82.120-440 – Bairro São Lourenço – Curitiba/PR
Contatos: 41.3253-1366 e isabela@fiori.arq.br

2. Características do Imóvel
2.1 Localização e Situação
O imóvel para a implantação do empreendimento corresponde ao Lote nº F-294, localizado
no bairro Costeira, no município de São José dos Pinhais, registrado na 1ª Circunscrição sob nº
81.579 e Indicação Fiscal 16.308.0007.000. A área possui formato trapezoidal, com frente para
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a Rua Etelvina Farias (classificada como Via Local) por uma extensão de 60,35 metros, distante
à 299,54 metros da Rua Doutor Murici. Olhando-se o lote a partir da mencionada via, a divisa
esquerda confronta com o Lote F-291 por 209,61 metros. Pela linha de fundos, divide com o
Lote F-292 por 51,57 metros. A divisa direita confronta com o Lote F-295 por 178,24 metros. O
Lote F-294 possui ainda um atingimento de 15,71m² da Rua Etelvina Farias, conforme constante
na Matrícula do Imóvel.
O Mapa 01 (pág. 9) mostra a localização do empreendimento em relação às principais
vias de tráfego da região e o Mapa 02 (pág. mostra a implantação genérica do empreendimento
proposto.

2.2 Área do Imóvel
A área total do imóvel é de 10.000,00m² (dez mil metros quadrados).
2.3 Recursos Naturais
Através de visita ao imóvel, levantamento fotográfico e levantamento topográfico
planialtimétrico produzido pelo Eng. Agronômo Tiago Alexandre Mikrut (CREA 103.961-D
PR) em maio de 2015, verifica-se tratar de terreno com topografia praticamente plana, com cota
média de 921m. O terreno apresenta um pequeno declive de aproximadamente 2 metros da
testada do lote para os fundos, totalizando inclinação próxima a 1,00%, considerando a distância
aproximada de 200 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo no interior do terreno.
O levantamento fotográfico realizado mostra que a vegetação existente no Lote F-294
é composta somente por vegetação rasteira gramínea, sem presença de espécies arbóreas. Em
linhas gerais, o lote está inserido na sub-bacia hidrográfica do Rio Pequeno, pertencente à
Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu. São José dos Pinhais possui clima Cfa subtropical úmido
mesotérmico, de verões frescos e com ocorrência de geadas severas e frequentes, não apresentando
estação seca. A média das temperaturas dos meses mais quentes é inferior a 22°C e a dos meses
mais frios é inferior a 18°C (PMSJP, 2013).
Segue na sequência o levantamento fotográfico do lote, registrado no dia 17 de dezembro
de 2014:
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Figura 1.Rua Etelvina Farias na frente do lote.

Figura 2.Parte frontal do lote- lateral direita
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Figura 3.Parte frontal do lote- laterla esquerda

Figura 4.Rua Etelvina Farias.
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2.4 Histórico do Terreno
De acordo com o histórico do Google Earth, aliado às informações constantes na
matrícula do imóvel e à base cartográfica do município de 1999, pôde-se compreender de que
forma a área foi utilizada, bem como a evolução do desenvolvimento da região, a expressividade
de caráter local e a predisposição em se tornar um marco de referência.
O Lote F-294 é oriundo da subdivisão de um terreno com área original de 149.453,83m²
cadastrado sob Matrícula de nº 65.503 da 1ª Circunscrição. Inicialmente pertencia aos seguintes
proprietários: Luiz Carlos Moletta e sua esposa Rosilete Juliatto Moletta, Eliane Regina Moletta
Pelanda e seu marido Pedro Mario Pelanda, Arnaldo Moletta e sua esposa Roseli da Cruz
Moletta, Marco Antonio Moletta e sua esposa Roseli Morete Carsoni Moletta, Julio Cesar
Moletta e sua esposa Patricia Silveira Pereira Moletta e Alternativa Administradora de Bens
Ltda. Em dezembro de 2013, o imóvel foi vendido à empresa Ouro Preto Comércio de Ferro e
Aço Ltda, que é a única proprietária desde então.
Abaixo segue a evolução através de foto aérea de 1999 da Prefeitura de São José dos
Pinhais (Figura 5), de imagens aerofotogramétricas disponibilizadas pelo Google Earth (Figura
6 à 10), e vista do Google Street View (Figura 11).

Figura 5.Foto aérea do imóvel, ano de 1999 (fonte: prefeitura de São José dos Pinhais, 1999.
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Figura 6.Foto aérea do imóvel, ano de 2004 (fonte: Google Earth)

Figura 7.Foto aérea do imóvel, ano de 2009 (fonte: Google Earth)

Figura 8.Foto aérea do imóvel, ano de 2012 (fonte: Google Earth)
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Figura 9.Foto aérea do imóvel, ano de 2014 (fonte : Google Earth)

Figura 10.Foto aérea do imóvel, ano de 2018 (fonte : Google Earth)

Figura 11.Vista da testada do imóvel, ano de 2012 (fonte :Google Street view)
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2.5 Zoneamento
De acordo com a Lei Complementar nº 107/2016 (Zoneamento de Uso e Ocupação do
Solo), o empreendimento encontra-se na ZIS 1 – Zona Industrial e de Serviço 1,
com acesso único pela Rua Etelvina Farias, classificada como Via Local (VL). Os parâmetros
urbanísticos a serem obedecidos são definidos pela lei citada e estão especificados na cópia da
Guia Amarela protocolada sob nº 4345-2017, que segue anexa a este relatório. O uso pretendido
de COMÉRCIO 1 é adequado para o local onde o empreendimento pretende ser instalado,
conforme a Lei de Zoneamento e Uso do Solo do Município de São José dos Pinhais. Também
enquadra-se no Art. 28 da Lei Complementar nº 107/2016 devido ao porte do empreendimento,
exigindo assim o EIV - Estudo de Impacto de vizinhança.
O projeto respeitará os índices urbanísticos como a taxa de ocupação máxima de 50%,
coeficiente de aproveitamento 2, taxa de permeabilidade mínima de 30%, altura máxima de 30
metros, atendendo aos níveis do Plano de Zona de Proteção ao Aeroporto estabelecido pelo
Decreto Federal 83.399/79 (cone de aproximação do aeroporto), recuo frontal mínimo de 10,00
metros, somado ao atingimento da Rua Etelvina Farias, bem como os afastamentos laterais e
fundos de 5,00 metros.
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3. Características do Empreendimento

3.1 Área Construída, Atividades e Cronograma de Obra
O projeto arquitetônico em fase de obtenção de alvará para construção foi elaborado
pelo escritório de arquitetura Fiori Arquitetos (Curitiba/PR) e é composto de um barracão pré
moldado em concreto para depósito, área administrativa composta por térreo mais 2 pavimentos,
e guarita externa, que totaliza uma área a construir de 5.550,00m², aproximadamente.
3.2 Número de Funcionários e Clientes
Segundo calculos preliminares baseados nas estatisticas atuais do quadro de funcionários
da empresa e presupondo um crescimento futuro, tem-se 25 funcionários administrativos, com
a possibilidade de contratação de 10 a 15 mais funcionários, e 30 a 50 funcionários da área de
barracão - totalizando um máximo de 90 funcionários. Neste tipo de comércio as vendas são
feitas em transações que não requerem presença física dos clientes, portanto, os clientes não são
considerados, para efeito de cálculo, no número de usuários do edifício.
3.3 Horário de Funcionamento
Estima-se que o empreendimento funcionará em horário comercial, cinco dias por
semana. As atividades de carga e descarga de produtos também estão previstas dentro do horário
comercial. Todos os processos de carga e descarga serão realizados no interior do lote, previstos
em pátio de manobras localizado aos fundos do terreno.

3.4 Número de Pavimentos
O barracão terá 1 pavimento de pé direito livre com altura de 11,5m, além de área
administrativa com térreo e mais 2 pavimentos, totalizando uma altura máxima de 15,00 metros.

3.5 Estacionamento
O Anexo VI da Lei Complementar nº105/2016 estabelece uma proporção de vagas de
estacionamento para a atividade pretendida. Considerando o uso Comércio 1, são exigidas as
seguintes proporções:
· Uma vaga para cada 50,00m² de área construída destinada à administração = 618,26m²
/ 50 = 12,36 = total mínimo exigido de 13 vagas para administração;
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· Uma vaga para cada 200,00m² do restante da área construída = 4.910,46m²/ 200 = 24,55
= total mínimo exigido de 25 vagas para o restante do empreendimento, além de 2 vagas
destinadas para carga e descarga.
Em projeto estão previstas 40 vagas obrigatórias, das quais 5% deverão ser destinadas à
idosos (consoante ao Artigo 41 da Lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, resultando
em 2 vagas, com 2,40m x 5,00m) e 2 para Portadores de Necessidades Especiais, atendendo a
porcentagem mínima de 2% do total de vagas (conforme o Artigo 47 da Lei nº 13.146/2015,
atendendo aos mínimos exigidos pela NBR 9.050/2004). As vagas serão devidamente sinalizadas
e com especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de
acessibilidade. Todas as vagas utilizadas serão descobertas, localizadas tanto na parte frontal,
quanto posterior do empreendimento.
Os estacionamentos terão acesso pela Rua Etelvina Farias, e os níveis de estacionamento
terão comunicação através de rampas internas com inclinação de no máximo 2%. O acesso de
veículos será compartilhado com o de caminhões de carga e descarga, porém os estacionamentos
estarão separados e fora de áreas de recuos e de restrições de ocupação. A guarita servirá
para monitorar o fluxo de acesso e saída de veículos, e os portões serão recuados, para evitar
acumulo de caminhões em via pública durante o acesso dos mesmos ao empreendimento.
Foram considerados 5m de área aberta de acumulação de veículos seguindo o Art. 153 da Lei
Complementar 105/2016 atendendo a demanda para até 50 vagas.
3.6 Área de Carga e Descarga
Para a definição da área destinada à carga e descarga, foi considerada a Lei Complementar
105/2016. A quantidade mínima de vagas exigidas foi definida a partir do uso (Comercial 1) e
sua respectiva quantidade de vagas presentes no Anexo IX da Lei Complementar 105/2016. A
empresa Ouro Preto Comércio de Ferro e Aço Ltda possui frota própria composta de 1 carreta
(com comprimento aproximado de 16m) e 3 caminhões (com comprimento aproximado de 8m
cada). Além disso, de acordo com a empreendedora, estima-se que a frequência média diária de
caminhões no interior do lote será de 5 carretas e 10 caminhões entre recebimentos e entregas
de produtos. Em projeto estão previstas 4 docas de carga e descarga, além da área de acumulação
segundo o Art 153 da Lei Complementar 105/16, e acesso para caminhões de grande porte e
veículos comuns e pedestres. A área de manobra/carga/descarga dos caminhões será fora de
áreas de recuos e de restrições de ocupação. Conforme citado anteriormente, o acesso para carga
e descarga será compartilhado com o acesso de veículos comuns, porém o pátio de manobra/
carga/descarga estará separado da área de estacionamento destinada a administração (onde
estaram locadas as vagas PNE e de Idosos), e todas as entregas serão agendadas de modo a não
comprometer o fluxo de veículos na região.

3.7 Acessos
Haverá um acesso de veículos e um acesso de pedestres, e conforme mencionado
11

anteriormente, todos serão exclusivamente pela Rua Etelvina Farias. A via atualmente possui
pavimentação macadamizada, de duplo sentido, e carece de infraestrutura, sinalização e
calçada. Não há nivelamento, e o entulho acumula-se ao redor da via. Já ao distribuir-se para
a Rua Doutor Murici e para a Rodovia Federal BR 116, há uma melhora da infraestrutura e do
estado de conservação. A condição atual das calçadas e a pavimentação da vias do entorno está
mapeada na Figura 16.
Figura 12. Foto da Rua Etelvina Farias, 2018 (fonte: autor)

Figura 13. Foto da Rua Etelvina Farias, 2018 (fonte: autor)
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Figura 14. Foto da Rua Etelvina Farias, 2018 (fonte: autor)

Figura 15. Foto da Rua Etelvina Farias, 2018 (fonte: autor)
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Figura 16. Mapeamento da condição atual das calçadas e pavimentação das vias do entorno
Condição da R. Etelvina Farias: Pavimentação macadamizada,
sem infraestrutura e calçada. Não há nivelamento.

2

Condição da BR 116 - Pavimentação de asfalto em
bom estado, com infraestrutura e sem calçada.

Fonte: Google Street View

Fonte: Google Street View
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LEGENDA - Condição atual das vias e calçadas
Tipo de pavimentação
Asfalto
Antipó
Paralelepípedo
Macadame

Fonte: Google Street View
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3.9 Estatística
O empreendimento atende aos parâmetros máximos e mínimos dos índices urbanísticos
definidos pela Lei Complementar nº 107/2016, conforme demonstram as tabelas a seguir:
TABELA ESTATÍSTICA
16.308.0007.000

INDICAÇÃO FISCAL
ÁREA DE PROJEÇÃO
ÁREA DO PAV. TÉRREO (COMPUTÁVEL)
ÁREA DO 2º PAVIMENTO (COMPUTÁVEL)
ÁREA DO 3º PAVIMENTO (COMPUTÁVEL)

4910,46 m²
4910,46 m²
309,13 m²
309,13 m²

ÁREA TOTAL COMPUTÁVEL
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL DE GRAMA

5.528,72 m²
5.528,72 m²
2.555,99 m²
0,55

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
(ÁREA TOTAL COMP. / ÁREA DO TERRENO)
TAXA DE OCUPAÇÃO
(ÁREA DE PROJEÇÃO/ÁREA DO TERRENO)
TAXA DE PERMEABILIDADE
*Projeto de contenção de cheias detalhado no projeto de drenagem

o= 4.910,46
5,99m²

0,3m²
0m²

Térreo construído= 4.910,46
Permeável=2.555,99m²
Brita=223,25m²
Piso paver=2.310,3m²
TOTAL=10.000,00m²
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3.10 Drenagem
A extensão do sistema de drenagem público não atende o terreno com testada localizada
para a Rua Etelvina Farias. As ruas ao entorno do terreno também não possuem infraestrutura
pública de drenagem, tornando inviável, por parte do empreendedor, a extensão deste serviço
ate os pontos pré-existentes, pela distância do lote em questão.
Todo o volume pluvial da área impermeabilizada será acumulado na cisterna de
contenção e direcionado ao córrego mais próximo. A drenagem da água do lote é feita a partir
dos desníveis e armazenada em uma cisterna formada por uma bacia de contenção, formada por
taludes de terra, e a velocidade de vazão moderada pelo orificio regulador - conforme a Lei nº
105/2017.
Figura 17. Foto aeréa do terreno e ruas detalhadas. Fonte: Google Earth, 2018

1

Frente do lote na Rua Etelvina Farias sem
sistema de drenagem pública.

2

1 2
Cisterna
Limite do lote
inferior
3 4

Extensão

Fundo do terreno na R. Maria Fontes Machado
sem drenagem de sistema público.

a de drenagem

sem sistem

pública

Terreno
Proposta de drenagem
Boca de dispersão

Instalhação subterrânea

3

Frente do lote na Rua Etelvina Farias sem
sistema de drenagem pública.

Córrego

4

Fundo do terreno na R. Maria Fontes Machado
sem drenagem de sistema público.
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A cisterna encontra-se ao fundo do terreno, no nível natural mais baixo, e mais próxima
ao córrego. Saindo do lote, o sitema de drenagem percorrerá o limite do lote subsequente por
uma meia canaleta até chegar a Rua Maria Farias Machado, onde torna-se subterrâneo, e ao
desaguar no córrego é adotada de boca de dispersão com pedras, que minimizam a erosão e
velocidade da vertente de água no local.
Figura 18. Foto aeréa do terreno. Fonte: Google Earth, 2018
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Figura 19. Boca de dispersão.
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ESTATÍSTICA - RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO DE CHEIAS / RESERVATÓRIO DE RETARDO
PREFEITURA
MUNICIPAL para
DE SÃOoJOSÉ
DOS PINHAIS superficial de água no terreno
O projeto de drenagem
é fundamental
escoamento
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO
DE OBRAS
- DRENAGEM
em virtude da construção da edificação,
pois haverá
alteração
da capacidade de absorção de águas

1. DADOS DA OBRA

pluviais do solo. O empreendedor compromete-se a atender asR.Gnormas
vigentes, e a elaborar
/ C.P.F / C.N.P.J:
Ouro Preto Comercio de Ferro e Aço LTDA
o projeto de drenagem das vias internas, memorial de cálculo, Nº:planilha de86.940.145/0001-98
dimensionamento
Endereço da Obra:
Complemento:
Ruaas
Etelvina
Fariasde contribuição, para aprovaçãosem
das galerias e planta com
bacias
danum.
Secretaria Municipal de
Bairro:
Município:
UF:
C.E.P:
Viação
e Obras Públicas (SMVOP)
liberação do CertificadoPRde Conclusão83015484
de Obras.
Costeira
Sãoantes
José dosda
Pinhais
Telefone(s) para contato:
Deverá ser dimensionado considerando os índices
pluviométricos da região e as normas técnicas
(41)3253-1366
Tipo da Obra: (Conforme Classificação da Legislação)
pertinentes, de maneira a garantir o disciplinado escoamento das águas tanto da área edificada
Comércio 1
Nº da Inscrição
Imobiliária:
quanto
dos pátios, estacionamentos e áreas livres. O construtor deverá executar o projeto, bem
Ind.Fiscal: 16.308.0007.000
como a terraplanagem,
Nº do Registro:
Circunscriçãoexatamente de acordo com as determinações do projeto, para que o
1ª circunscrição de S.J dos Pinhais- PR
81.579
sistema de drenagem seja eficaz.
Nome Proprietário:

2. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

Título Profissional / Nome Completo / Nº Registro
N.º A.R.T e/ou R.R.T :

Isabela Maria Fiori

E-mail :

Celular :
isabela@fiori.arq.br

(41) 999953-0306

Telefone Fixo :

(41)3253-1366

3. TABELA DE ÁREAS - PERMEÁVEIS / IMPERMEÁVEIS - PREENCHER CAMPOS EM VERDE
Área Total do terreno: (Conforme Registro de Imóveis) :

10.000,00 m²
ÁREA

TAXA DE
ÁREA TOTAL (m²) IMPERMEÁVEL - 1
PERMEABILIDADE
(m²)

TIPO DE PAVIMENTO / REVESTIMENTO

0,00%
0,00%
30,00%
15,00%
50,00%
10,00%
0,00%
10,00%
0,00%
85,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
ÁREAS TOTAIS

Área Construída Existente (Pavimento Térreo)
Área a Construir ou Projeção (Pavimento Térreo)
Paver drenante
Paver
Concregrama
Paralelepípedo sem rejunte
Paralelepípedo rejuntado
Blocret sem rejunte
Blocret rejuntado
Piso Drenante Tecnogran
Pisos em Concreto
Lajota
Asfalto

Área de Pedrisco/brita (com base de saibro para uso como pátio de estacionamento e/ou manobra)

Áreas de Muro
Área da Casa de Gás / Bombas

Área de Pedrisco/brita (sem base de saibro / sem uso para pátio de estacionamento e/ou manobra)

Área de Grama
Área de Grama sintética
Inserir outros tipos de pavimentos / revestimentos
Inserir outros tipos de pavimentos / revestimentos

4. RESUMO - NÃO PREENCHER
Área Permeável (m²)
Taxa de Permebilidade
ÁREA IMPERMEÁVEL (Construída + Pavimentada) (m²)

3.126,08
31%
6.873,92

0,00
4.908,47
0,00
2.312,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,25
0,00
0,00
0,00
2.555,99
0,00
0,00
0,00
10.000,00

0,00
4.908,47
0,00
1.965,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.873,92

ÁREA
PERMEÁVEL - 2
(m²)

10.000,00

0,00
346,84
0,00
0,00
0,00
0,00
223,25
0,00
2.555,99
0,00
0,00
0,00
3.126,08

5 - PARÂMETROS URBANÍSTICOS - PREENCHER CAMPOS EM VERDE
LEGISLAÇÃO
PROJETADOS
ZONEAMENTO
ZIS_1
TAXA DE OCUPAÇÃO
50%
49%
TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA
30%
31%
RECUO FRONTAL LEGAL / EFETIVO
10,00 m
10,00 m

6 - CÁLCULO DO VOLUME DO RESERVATÓRIO - NÃO PREENCHER
Volume de Reservatório (V) =

110 m³

K
0,20

i (mm/h)
0,08

A (m²)
6.873,92

t (h)
1,00

Onde:
V = Volume do reservatório (m³)
K = Constante dimensional - 0,20

i = Intensidade da chuva - 0,080 m/h
A = ÁREA IMPERMEÁVEL (área construída térreo + área
pavimentada) OU ÁREA DO TERRENO (m²) *.
T = Tempo de duração da chuva = 1h.
Obs: *O volume deve ser arredondado para o número inteiro
seguinte

7 - DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE DETENÇÃO
espaço para detalhar dimensão das caixas

São José dos Pinhais, ______ / ______ / _______
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Proprietário

Responsável Técnico

3.11 Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Energia Elétrica,
Telefonia e Destinação e Tratamento de Resíduos e Efluentes
De acordo com visitas “in loco”, observou-se que a Rua Etelvina Farias carece de
infraestrutura, porém a Rua Doutor Murici e a Rodovia BR 116, próximas ao empreendimento,
são atendidas pela rede pública de abastecimento de energia elétrica (baixa tensão) – COPEL,
rede de telefonia fixa, bem como pela rede de abastecimento de água - Sanepar, conforme mostra
a Figura 20.
Para atender demandas de efluentes sanitários, será necessário elaborar projeto e implantar
sistema de tratamento de efluentes, estação de tratamento ou caixas de tratamento de efluentes,
com filtros e sumidouro no interior do lote para atender a população do empreendimento.
O custo de obra e prazo para execução das complementações e ampliações da rede de
energia elétrica e abastecimento de água para atender este empreendimento serão definidos
após apresentação do projeto definitivo e anuências das concessionárias públicas competentes
atestando atendimento ou não da região (em anexo). A empresa executora do empreendimento
será responsável pela aprovação dos projetos e pela eventual necessidade de implantação da
infraestrutura exigida pelos órgãos públicos supracitados. Em anexo também estão as cartas de
viabilidade da SANEPAR e COPEL para o empreendimento.

Figura 20. Serviços públicos que atendem o lote
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3.12 Demandas por Serviços e Equipamentos Públicos
Observando o uso do empreendimento – COMÉRCIO E SERVIÇO GERAL GRUPO
1 (atividade terciária), a demanda por equipamentos municipais educacionais é descartada.
Sendo assim, a seguir apenas a demanda gerada em equipamentos de saúde será avaliada.
De acordo com a Portaria nº 340 (04/03/2013), que redefine o Componente Construção
do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), e com o Portal da Saúde
(2013), existem quatro portes de UBS, cada uma apta a abrigar de 1 a 4 Equipes de Atenção
Básica. Cada Equipe Básica de Saúde atende uma média recomendada de 3.000 pessoas. Portanto,
considerando a UBS Porte III (para 3 Equipes de Atenção Básica), a área mínima construída para
o atendimento da população máxima que poderia frequentar o empreendimento é de 481,32m²,
o que equivale a 0,053m² por pessoa.
Para o atendimento da população do empreendimento, considerando o primeiro cenário
de 90 usuários, os impactos deste empreendimento nos equipamentos municipais de saúde
seriam: 90 usuários x 0,053m², ou seja, o empreendimento gerará uma demanda de 4,77m² de
uma unidade básica de saúde (projeto padrão do município) na região.
Considera-se, por fim, que dado o uso comercial e de serviço, a empresa responsável pelo
empreendimento pode oferecer conveniências aos seus funcionários, como planos de saúde,
convênios com empresas particulares médicas e, inclusive, atendimento de primeiros socorros
no interior da edificação, diferente do que ocorreria se o empreendimento fosse habitacional.
Isso, somado ao fato dessa população ser caracaterizada como flutuante - e já gerar demandas
específicas na região em que reside - colabora na redução de demanda por equipamentos
públicos de saúde na região.
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4. Área de Influência ou Vizinhança
4.1 Características da Região
O empreendimento está localizado na porção central do bairro Costeira, em São José
dos Pinhais, próximo aos bairros Quissisana, Jurema, Del Rey, à Área Industrial Aeroportuária
e à Área Rural do município. O entorno imediato é caracterizado por residências e lotes vazios,
além de comércios, prestadores de serviços e indústrias, sobretudo ao longo da Rua Doutor Murici e da Rodovia Federal BR 116 (Contorno Leste), como pode ser observado na figura abaixo.
O movimento dessas vias decorre do fato de serem os mais importantes eixos de ligação entre
as vias locais e as demais regiões, bem como de acesso a outros municípios, como Piraquara e
Curitiba, através da Rodovia Federal BR 116.
Figura 21. Usos predominantes no entorno imediato
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4.2 Atividades do Entorno
No entorno imediato do empreendimento a atividade predominante é a residencial,
caracterizada por habitações unifamiliares. Considerando uma área maior, de 500 a 1.000
metros, pode-se observar a presença de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, e
indústrias de pequeno e médio porte concentradas principalmente ao longo da Rua Doutor Murici
e da Rodovia BR 116. Também há uma grande quantidade de vazios urbanos, caracterizando
a proximidade com a zona rural do município. A implantação do empreendimento proposto
poderá fomentar a atividade de comércio e serviço existente na região, e aproveitará a mobilidade
viária existente para desenvolver sua atividade, permitindo deslocamentos e acessos através da
Rua Etelvina Farias, com distribuição pela Rua Doutor Murici e pela Rodovia BR 116 (Contorno
Leste – Curitiba-São Paulo), que suporta o tráfego gerador de veículos.

Figura 22. Habitação Unifamiliar próxima ao empreendimento, na Rua Etelvina Farias (fonte: Google
Street View)

Figura 23. Atividade comercial e de serviço próximo ao empreendimento, na Rua Doutor Murici
(fonte: Google Street View)
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Figura 24. Atividade industrial existente próxima ao empreendimento, va Via Marginal da Rodovia
BR116 (fonte: Google Street View)

Figura 25. Atividade comercial e de serviço próximo ao empreendimento, na Rua Doutor Murici
(fonte: autor)

Figura 26. Vazios urbanos existentes próximos ao empreendimento, na Rua Etelvina Farias (fonte:
Google Street View)
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4.3 Raios de Influência
Analisou-se neste estudo um alcance de influência e impacto em raios de abrangência
consoantes com a área construída/porte, a atividade que será desenvolvida e o local de implantação,
juntamente com a estimativa de circulação de pessoas e veículos, ciente do empreendimento se
tornar um polo gerador de tráfego e marco de referência na região.
Considera-se que a área de influência direta (AID) está inserida em uma circunferência
de raio de 500 metros, contados a partir do perímetro do lote do empreendimento, envolvendo
as quadras mais próximas, as vias públicas e os imóveis lindeiros, para avaliação de impactos
sobre a paisagem, sobre o sistema viário, as atividades humanas instaladas e os recursos naturais.
Considera-se que a área de influência indireta (AII) está inserida em uma circunferência
de raio de 1.000 metros, contados a partir do perímetro do lote do empreendimento, envolvendo
a extensão das vias públicas que circunscrevem o empreendimento (vias de acesso até os nós
de tráfego mais próximos), para avaliação de impactos sobre a paisagem, sobre o sistema viário,
as redes de serviços públicos, transporte coletivo, e equipamentos públicos, além das atividades
humanas instaladas e os recursos naturais.
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Figura 27. Raio de influência de 500 e 1.000 metros considerados neste estudo.
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4.4 Sistema Viário
A Rua Etelvina Farias é classificada como Via Local (VL) e é a única via de acesso ao
empreendimento, de duplo sentido, com pavimentação macadamizada, e conforme citado
anteriormente, carece de infraestrutura, sinalização e calçada. A infraestrutura do sistema viário
da região, nas principais vias de acesso, Rua Dr. Murici (em paralelepípedos) e a via marginal
(macadamizada), suportam trafego intenso atual.
O empreendimento terá entrada e saída de veículos pela Rua Etelvina Farias com
distribuição pela Rua Doutor Murici e pela Rodovia Federal BR 116, principal via de ligação de
Curitiba à São Paulo.

Figura 28. Rua Etelvina Farias- via de acesso ao empreendimento(fonte: Google Street view)

Figura 29. Acesso da Rua Doutor Murici à Rua Etelvina Farias (fonte: Google Street view)
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Figura 30. Acesso da Via Marginal da Rodovia BR 116 á R. Etelvina Farias (fonte: Google Street view)

4.5 Percursos de Carga e Público
Apenas a Rua Etelvina Farias dará acesso ao empreendimento: para acesso de veículos
e pedestres, cada um para as finalidades já descritas anteriormente. A principal rota e fluxo de
chegada e partida dos caminhões e veículos é a própria via de acesso, através da Rua Doutor
Murici e da Rodovia Federal BR 116 (Contorno Leste – Curitiba- São Paulo).
4.6 Transporte Coletivo
Os raios de influência (500 e 1.000 metros) indicam que o empreendimento é atendido
por 11 linhas de ônibus, das quais 2 são metropolitanas (Quissisana/Curitiba via Av. das Torres)
e 9 são linhas urbanas (Terminal Central/Quissisana via Pedro Moro, Terminal Central/
Quissisana via Ouro Fino, Terminal Central/São Francisco, Terminal Central/Jurema, Terminal
Central/Murici via Mergulhão/Costeira do Cupim, Colônia Murici via São Francisco, Bairro
a Bairro 1 e sentido 2 e Terminal Central/Murici). Não há nenhuma linha rural atendendo ao
empreendimento nestes raios de influência.
Existe uma concentração de pontos de ônibus na Rua Doutor Murici - são cinco
compreendidos dentro do perímetro AII (aproximadamente 1.000 metros), sendo que o ponto
mais próximo fica à 300 metros de distância do empreendimento (AID), como mostra a Figura
31. Há, ainda, próximos dos 1000 metros de distância, dois pontos na rua Antônio Palaniki e
um na rua Julio Cezar Setenareski. As vias por onde passam os itinerários das linhas podem ser
visualizadas no Mapa 03.
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Figura 31. Ponto de ônibus mais próximo do empreendimento, na Rua Doutor Murici (fonte: Google
Street view)

4.7 Redes de Abastecimento Público
O bairro é bem atendido na questão de infraestrutura de redes de abastecimento de água
e energia elétrica (baixa tensão), conforme já observado no item 3.11. Porém serão necessárias
algumas complementações e ampliações de rede e de capacidade das redes de água e energia
elétrica para atender exclusivamente este empreendimento, bem como a implantação de sistema
de tratamento de efluentes, as quais são de inteira responsabilidade do empreendedor no futuro.
4.8 Equipamentos e Serviços Comunitários
Na área abrangida pelo raio de influência direto (AID) de 500 metros do
empreendimento não foi identificado nenhum equipamento público. Na área
abrangida pelo raio de 1.000 metros( AII) há os seguintes equipamentos públicos:
· Educacional (7): Colégio Estadual Professora Angelina Ana Maria Consolo do Prado,
Escola Municipal Rosi Machado Marchesini, Escola Municipal Emílio de Menezes, Centro
de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Professora Etelvina de Oliveira Brito,
Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Recanto de Gente Miúda, Centro Municipal
de Atendimento Especializado (CEMAE) Costeira, Escola Particular SENAI / CETMAL;
· Saúde (4): Unidade de Saúde Costeira, Diretoria de Saúde Costeira, Centro de Atenção
Integrada à Criança (CAIC), Centro de Controle de Zoonozes (CCZ).
· Lazer (1): Cancha de Futebol de Areia do Jardim São Francisco.
Todos os equipamentos citados são elencados no Mapa 04.
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Lote do Empreendimento
Raio de influência direta de 500 metros
Raio de influência indireta de 1000
metros
Unidade de Saúde
Unidade de Esporte e Lazer
Unidades Sociais
CMAE
CEMEI
Escola Municipal
Escola PEstadual
Escola Particular
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5. Impactos na Paisagem Urbana
O Estudo de Impacto de Vizinhança serve de instrumento de análise do projeto
apresentado de modo a fornecer os dados necessários à adoção das medidas mitigatórias que
compatibilizarão o aproveitamento que se pretende dar à propriedade urbana e ao seu entorno,
a fim de equilibrar o crescimento urbano e garantir as condições mínimas de ocupação dos
espaços habitáveis (SOARES, 2002).
A partir da explanação das características ambientais do terreno, características da
atividade do empreendimento proposto e as características da área abrangida pelos raios de
influência, é possível identificar os impactos resultantes do novo projeto na vizinhança, tanto
positivos quanto negativos, que sobrecarregam ou potencializam as condições atuais (ambientais,
paisagísticas, econômicas, sociais, de sistema viário entre outros). Para isso, foi elaborada uma
matriz que trata de maneira sintética a relação das fases do empreendimento e suas ocorrências
impactantes, definidas e classificadas segundo os critérios a seguir, e as medidas compensatórias/
mitigatórias/potencializadoras sugeridas pelo empreendedor, através de uma metodologia
híbrida entre o Ad Hoc (reunião com grupo multidisciplinar) e o método matriz de interação
(onde são consideradas as ações do projeto e os componentes afetados).
Critérios de classificação dos impactos:
a) Natureza: relaciona a qualidade do impacto:
		
a. Positivo: com efeitos benéficos ou melhoram aspectos da vizinhança;
		
b. Natureza Neutra: os benéficios e efeitos adversos se igualam;
		
c. Negativo: com efeitos adversos ou prejudicam aspectos da vizinhança;
b) Abrangência: indica os impactos cujos efeitos ocorrem dentro de área do
empreendimento e da área de influência:
		
a. Direto: área geográfica mais próxima (500 metros);
		
b. Indireto: área geográfica mais abrangente (1.000 metros em diante);
c) Temporalidade: relaciona a duração do impacto:
		
a. Permanente: definitivo;
		
b. Temporário: durante uma fase específica;
		
c. Cíclico: ocorre em fases periódicas, alternadamente;
d) Prazo de Execução: quanto tempo observa-se o fenômeno:
		
a. Imediato: quando ocorrem logo após o término da ação (semanas),
		instantâneo;
		
b. Médio Prazo: após certo período de tempo do término da ação (meses);
		
c. Longo Prazo: após período maior de tempo do término da ação (anos).
Ao indicar impactos negativos, deve-se indicar medidas para a sua correção, podendo
ser mitigadora, quando a ação resulta na redução dos efeitos do impacto, ou compensatória,
quando o dano não pode ser reparado integralmente, fazendo-se necessária a compensação por
meio de adoção de outras medidas.
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5.1 Impactos na Fase de Obra do Empreendimento
5.2 Impactos na Fase de Funcionamento do Empreendimento
5.2.1 Fase de Operação: Infraestrutura
5.2.2 Fase de Operação: Sistema Viário
5.2.3 Fase de Operação: Morfologia Urbana
5.2.4 Fase de Operação: Aspectos Socioeconômicos
5.2.5 Fase de Operação: Aspectos Ambientais
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Geração de empregos
diretos e indiretos

--

Contratação de mão de obra e empresas
prestadoras de serviços locais.

Ligação do canteiro de obras ao sistema de
esgotamento sanitário a ser implantado
(fossa séptica, filtro e sumidouro)

Destinação dos efluentes sanitários gerados no canteiro
de obras para o sistema de esgotamento sanitário (fossa
séptica filtro e sumidouro), o qual o empreendedor
deverá implantar para o empreendimento proposto.
Geração de efluentes
sanitários

Monitoramento das emissões de ruídos.

Mediante execução exata do projeto de
drenagem elaborado.

Manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos e máquinas;
Fiscalização e acompanhamento dos serviços.

Uso EPIs;
Realizar as obras em horários diurno pré-determinados
(possivelmente das 7h00 às 19h00);
Manutenção dos níveis de ruídos, preventiva e corretiva,
estabelecidos pela legislação para área.

Priorizar o uso de materiais provenientes do próprio lote,
assim, não será necessário a exportação do material
retirado pois o mesmo sera reaplicado no lote.

Evitar importação de material, priorizando
movimentações no interior do lote. Evitando,
assim, sobrecargas no sistema viário da região.

Utilizar pátio interno para carga e descarga
amenizaria o tráfego permanente e acúmulo de
caminhões na via pública;
Fiscalização e acompanhamento dos serviços de
transporte;
Manutenção preventiva de máquinas e veículos.

Remoção do excesso de concreto das formas para evitar
vazamentos;
Maior parte da obra será feita em pré moldado;
Lavar os equipamentos utilizados em ocais apropriados
(caixas separadoras de óleo e areia)

NEUTRO
Possibilidade de
contaminação do solo e
água com resíduos de
cimento e concreto

Geração de Ruídos

Disciplinamento do
escoamento superficial das
águas pluviais

NEGATIVO

5.1 Impactos na Fase de Obra do Empreendimento
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Impermeabilização do
solo

Aumento na demanda
por telefonia

Aumento no fluxo hídrico nas
galerias de água pluvial

Aumento do consumo de
telefonia na região

Aumento no consumo de energia
elétrica na região

Aumento do volume de lixo
produzido na região,
aumentando, assim, a
demanda na rede de coleta
de lixo

Aumento na demanda da
rede de coleta de lixo

Aumento na demanda da
rede de energia elétrica

Aumento da demanda para com
a rede pública de abastecimendo
de água

Aumento na demanda da
rede de abastecimento
de água
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36

NEUTRO
NEUTRO

37

38

Respeito às legislações
ambientais nacionais, estaduais
e municipais

Geração de Ruído (população,
veículos, equipamentos de uso
permanente)

Uso de EPIs;
Atividade em horário comercial
Manutenção dos níveis de ruídos estabelecidos
pela legislação para a área.

EMPREENDEDOR

NEUTRO

Monitoramento das emissões de ruídos.

6. Análise dos Impactos
O empreendimento será construído em uma área em consolidação para atividades
comerciais e de prestações de serviços, em lote localizado no bairro Costeira, com frente para a
Rua Etelvina Farias, à 299,54 metros da Rua Doutor Murici, e à aproximadamente 250 metros da
Rodovia Federal BR 116, principal eixo de ligação do município de Curitiba a São Paulo. Com
as mudanças recentes na Lei complementar Nº 107, de 19 de abril de 2016, que Dispõe sobre
o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município de São José dos Pinhais, passou-se a
estimular o uso de COMÉRCIO 1 na região, uso que antes constava como permissível e é hoje
ADEQUADO.
Entretanto, em função das características das intervenções propostas, especialmente no
que se refere à implantação das estruturas e equipamentos, são esperados impactos negativos
de pequena e média intensidade, para os quais estão previstas algumas medidas mitigatórias e
ações de âmbito ambiental.
Os principais impactos negativos, ambientais e no sistema viário, na fase de implantação,
identificados pela Avaliação de Impactos, correspondem àqueles causados pela limpeza do
terreno (nivelamento da área) e terraplanagem (geração de poeira) .
Já os impactos negativos, ambientais e no sistema viário, durante a fase de operação
estão relacionados ao aumento do tráfego local de veículos leves e pesados e à geração de ruídos.
Também deverá ser implantada a devida infraestrutura na Rua Etelvina Farias, promovendo
a religação do sistema de energia elétrica, iluminação, telefonia e rede de água via Sanepar,
existentes na Rua Doutor Murici. No que se refere aos impactos positivos do empreendimento,
destaca-se a geração de empregos diretos e indiretos, geração de renda e oportunidades para o
município de São José dos Pinhais.
Como forma de compensar os impactos negativos causados pelo empreendimento
proposto,principalmente os relacionados ao sistema viário da região, o empreendedor se coloca
à disposição para discutir, junto ao poder público municipal, possíveis medidas compensadoras
aos mesmos elencados neste.
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7. Parecer Conclusivo sobre os Impactos Gerados pelo
Empreendimento
No sentido socioeconômico, o potencial de geração de empregos e renda à população
local, e de recursos ao Município de São José dos Pinhais é significativo, inclusive por ser
implantado em um setor urbano com uso predominantemente residencial, em via com
tendência para consolidação de atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços
(Rua Etelvina Farias, entre a Rua Doutor Murici e a Rodovia Federal BR 116). Do ponto de vista
territorial urbano, pode-se observar que o impacto negativo mais relevante a ser gerado será
sobre o sistema viário, principalmente no aumento de fluxo de veículos na Rua Etelvina Farias,
com distribuição pela Rua Doutor Murici e pela Rodovia BR 116. Haverá um acesso para carga
e descarga, com área para acumulação (a ser aprovada pelo DEMUTRAN), além da previsão de
uma área de manobra no interior do lote, e guarita de controle de acesso.
A implantação do estabelecimento na região vem confirmar a vocação estratégica do eixo
da Rua Etelvina Farias, tendo facilidade de interligação com a área rural e com os municípios de
Curitiba e de Piraquara, e acesso fácil às outras rodovias da região.
Conforme relatado no decorrer deste, o empreendimento apresenta impactos positivos,
neutros e negativos para sua implantação no local escolhido, portanto, para minimizar e/ou
mitigar os impactos negativos identificados, o empreendedor propõe executar os itens elencados
nas tabelas dos impactos (item 5), bem como discutir junto ao poder público municipal possíveis
medidas compensadoras que possam ser julgadas necessárias, caso os investimentos privados
pretendidos na Rua Etelvina, necessarios a implantação do empreendimento, não sejam
considerados suficientemente onerosos e compensatórios.

8. Responsável técnico
Isabela Maria Fiori, arquiteta e urbanista formada pela UFPR, CAU A90462-7.
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ANEXOS

PREFEITURA MUNICPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Indicação Fiscal:

Data:

163080007000

(23/01/2017)

ATENÇÃO: Esta guia tem como objetivo orientar o contribuinte sobre a utilização do seu lote.
Este formulário NÃO DÁ DIREITO A CONSTRUÇÃO , que deverá ser autorizada pelo Município através do
respectivo ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.
Deve-se ainda observar que sempre prevalecerá o definido em lei. Todo e qualquer documento (mesmo que gerado
pela autoridade competente da prefeitura) perde sua validade se estiver em desacordo com o definido na lei vigente.

ESCALA:1:2.000

RUA

ETELVINA

FAR IAS

±

0
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metros
100

INFORMAÇÕES DO IMÓVEL
ENDEREÇO: RUA ETELVINA FARIAS, SN
BAIRRO: COSTEIRA

LOTEAMENTO: SUBDIVISAO

MATRÍCULA: 81579
LOTE: f294

OFÍCIO: 1

QUADRA: -

Processo NÃO assinado digitalmente 4345/2017
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Nº autenticador f34bf1ed-a6fbAI2w

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

RRT SIMPLES
Nº 0000006742490
INICIAL
INDIVIDUAL

Documento válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento
Lei Nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010:

Art. 47. O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de seu profissional habilitado legalmente
no CAU. Art. 48. Não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do profissional ou pela pessoa
jurídica responsável. Art. 50. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da responsabilização pessoal
pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, à multa de 300% (trezentos por cento)
sobre o valor da Taxa de RRT não paga corrigida, a partir da autuação, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido este
montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação do pagamento. * O documento definitivo (RRT) sem a necessidade de apresentação
do comprovante de pagamento, poderá ser obtido após a identificação do pagamento pela compensação bancária.

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: Isabela Maria Fiori
Registro Nacional: A90462-7

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: OURO PRETO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CNPJ: 86.940.145/0001-98
Valor Contrato/Honorários: R$ 0,00

Contrato:
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado em: 12/03/2018

Data de Início: 12/03/2018

Previsão de término: 30/03/2018

Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT não se exige a observância das regras de
acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO
RUA ETELVINA FARIAS

Nº: S/N
Bairro: COSTEIRA

Complemento:
UF:

CEP: 83015484

Cidade: SãO JOSé DOS PINHAIS

Coordenadas Geográficas: Latitude:

0

Longitude:

0

4. ATIVIDADE TÉCNICA
Atividade: 4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV
Quantidade: 1,00

Unidade: un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E
METALÚRGICOS, CUJA ATIVIDADE É CLASSIFICADA COMO COMÉRCIO 1, TOTALIZANDO ÁREA A CONSTRUIR DE
5.550,00 M²

6. VALOR
Total Pago:

R$ 0,00

Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação
bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: AzyAAd Impresso em: 12/03/2018 às 16:04:48 por: , ip: 179.176.225.35
www.caubr.gov.br
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NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
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