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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei/SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei,  12 de agosto de 2022.

CAMARA MUNICIPAI DE JACAREf

PROTOCOLO GERAI N9   I  ` i
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FUNcloNARIO

Encaminho  em   anexo  o   Estudo  Tecnico   realizado   pela   Secretaria  de

Governo   e   Planejamento   que   demonstra   os  fundamentos   t6cnicos   e   legais   do

Projeto  do  Executivo  n°  12/2022,  que  "revoga  restrig6es  urbanisticas  convencionais

impostas  pelos  loteadores  nos  loteamentos  Jardim  Maria  Amelia,  Jardim  Col6nia,

Jardim do Vale e Jardim Paraiso e da outras providencias".

Destaca-se  que  eventual  audiencia  pdblica  para  discussao  do  Projeto

podera ser realizada pela Egtegia Casa atraves da Comissao Permanente de Obras,
Servigos Pdblicos e Urbanismo -COSPU.

Sendo   o    que    nos    compete    para    o    momento,    aproveitamos    a

oportunidade para renovar votos de estima e consideraeao.

Respeitosamente,

\  \  c-i-I-A`S']'::)E\inT';'-L`h-
`PiarodoMunicipiodeJacarei

Prapa dos Tres Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP

Telefone:  (12) 3955-9111  -Far   ( 12) 3961-1092  -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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lNTRODUCAO

0  presente  estudo  visa  demonstrar  os  fundamentos  tecnicos  e  legajs  do

Projeto de Lei n° 12/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal,  prefeito lzaias

Jose  de  Santana,   o  qual   revoga   restrig6es   urbanisticas  convencionais   impostas   pelos

loteadores nos loteamentos Jardim  Maria Amelia, Jardim Colonia,  Jardim do Vale e Jardim

Parafso  e  da  outras  providencias,  em  atendimento  ao  Parecer  n°  102.1/2022/SAJ/RRV,

exarado pela Secretaria de Assuntos Juridicos da Camara Municipal de Jacarei.

Em apertada sintese,  o projeto prop6e a  revogagao das seguintes clausulas

dispostas  no  contrato-padrao  dos  referidos  loteamentos.  as  quais  tratam  da  vedagao  ao

desdobro de lotes.

a)          clausula   d6cima   do   contrato-padrao   do   Loteamento   Jardim   Maria

Amelia, o qual foi registrado sob o ntimero  1  da Matricula n° 18.561  do Cart6rio de Registro

de lm6veis do Municipio de Jacarei, com registro no CRI do ano de  1983;

b)          alineas  "a"  e  "b"  da  clausula  nona  do  contrato-padrao  do  Loteamento

Jardim do  Vale.  o qual foi  registrado  sob  o  ntlmero 6  na  Matricula  n° 5.390 do  Cart6rio  de

Registro de lm6veis do Municipio de Jacarei, com registro no CRI do ano de  1980;

c)          clausula   decima   quinta   do   contrato-padrao   do   Loteamento   Jardim

Paraiso,  registrado  sob  o  numero  2  na  Matricula  n°  5.783  do  Cart6rio  de  Registro  de

lm6veis do Municipio de Jacarei, com  registro no CRl do ano de 1978; e

d)          alinea  "e"  da  clausula  3.2  do  contrato-padrao  do  Loteamento  Jardim

Col6nia,  registrado sob  o  ntlmero 6  na  Matricula  n° 63  do  Cart6rio de  Registro de  lm6veis

do Municipio de Jacarei, com registro no CRI do ano de  1978.

0  objetivo  da  propositura  6  adequar  os  respectivos  contratos-padr6es  dos

loteamentos  em  questao  a  realidade  fatica  dos  processos  de  ocupagao  e  urbanizaeao

verificados  nas  localidades  ao  longo  dos  tlltimos  40  anos,   bern  como  ao  disposto   na

legislagao    urbanistica    municipal    superveniente,    em    especial    o    Plano    Diretor    de

Ordenamento   Territorial   (Lei   Complementar   n°   49/2003)   e   a   Lei   Municipal   de

Ocupagao e Urbanizagao do Solo (Lei Municipal n° 5.867/2014).

i......:....:.......;.i.
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DOS  LOTEAMENTOS JARDllvl  lvIARIA AIVIELIA. JARDIM  D0 VALE,

JARDIM PARAiso E JARDIM COL6NIA

A) Aspectos sociais e urbanisticos

LOTEAM ENTOS                i
lmplanfados na dtrada de 1970 e 1880
em area uroana (MDU)
anteriores ao plane Dlretor de 2003 e
Lel dB Use do Solo Le] 5 8a7J2014

•.  -i'#y:*f.
I.-,, !i,;i.-*     ir

Legenda

LT   Jd   Colonia-1876

L.='    Jd. dovale-1977

L-     Jd   MariaAmelia.1a83

L7   Jd   Paiaiso-1978

Maciozoneamentl)  201]3

j'   MDI
I-    MDFi

L~_    MDU

4'   MIA

lmag®m  1:  Localizaeao  dos  loteamentos  Jardim  Colonia  (laranja),  Jardim  do  Vale  (rosa),  Jardim  Maria
Amelia (amarelo) e Jardim Paralso (verde),  os quais se encontram em zonas mais perifericas da mancha
urbana de Jacarel.  Fonte:  SEGOVPLAN/ Google Earth.

Conforme  informa§6es  dispostas  no  "Caderno  de  Leitura  T6cnica  do  Plano

Diretor de 2003"1,  documento  tecnico  inicial  elaborado  para  fins  de  instrueao do  processo

de   revisao   do   Plano   Diretor  de   Ordenamento   Territorial  do   Municipio   de   Jacarei   (Lei

Complementar Municipal  n° 49/2003),  construido  a  partir de  dados  secundarios  coletados

de  fontes  oficiais  de  informagao  pelo  Grupo  de  Trabalho  da  Prefeitura  de  Jacarei,  sob

supervisao  da  Universidade  do  Vale  do   Paraiba  (UNIVAP),   os  quatro  loteamentos  em

questao  -  Jardim  Col6nia,   Jardim   Maria   Amelia,   Jardim  do  Vale  e  Jardim   Paraiso  -

encontram-se nas areas mais perifericas da cidade (lmagem 1).

Conforme analise  do zoneamento vigente  (Lei  Complementar n° 49/2003  c/c

1  Disponrvel para consulfa em httos//iacarei.sD.ciov.br/docs/cadernortecnico.Ddf

NvorEL     4
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Lei    Municipal    n°    5.867/2014),    os    quatro    loteamentos    encontram-se    inseridos    em

Macrozona de Destinagao Urbana (MDU), ou seja, dentro do perimetro urbano municipal,

estando  classificadas  como  Zona  de  Adensamento   Preferencial  2  (ZAP  2),  a  qual.

conforme   condie6es   geotecnicas   e   capacidade   de   infraestrutura,   permite   densidade

populacional de ate 300 habitantes por hectare (art. 29,11, LC n° 49/20032).

lmagem   2:   Zoneamento   vigente,   segundo   a   Lei   n°   5.867/2014.   Em   rosa,   Zona   de   Adensamento
Preferencial   2,   na   qual   estao   inseridos   os   quatro   loteamentos.   Em   vermelho,   a   localizaeao   dos
loteamentos objeto do Projeto de Lei do Executivo n° 12/2022.  Fonte:  SEGOVPLAN.

Da  analise  dos  dados  socioecon6micos3  referentes  aos  quatro  loteamentos,

dispostos  no  Caderno  de  Leitura  Tecnica,  verifica-se  que  todos  apresentam  densidade

habitacional   abaixo   do   previsto   no   ordenamento   juridico   e   ocupaeao   significativa   de

populagao   com   renda   domiciliar  mensa]   inferior  a   meio   salario   minimo   (baixa   renda),

segundo dados e criterios do tlltimo Censo do lBGE, de 2010:

2 Art. 29. A Zona de Adensamento Preferencial (ZAP), em conformidade com as condic6es geotecnicas
e a capacidade da infraestrutura, subdivide-se em:
(...)

11 -Zona de Adensamento Preferencial 2,  na qual a densidade llquida devera ser ate 300 hab/ha
(trezentos habitantes por hectare).

\oru-
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Jard]m Maria ZAP2 S2 (Regiao Sol) 4.894 hob. 19,98% 22,03 hab.The 300 habtha
Am6]Ia

Jardlm do Vale ZAP2 S3 (Regiao Sul) 8.155  nab. 24,12% 37,23 nab./ha SOD habma

Jardlm Paraiso ZAP2 S4 (Regiao Sul) 7.890  hab. 25.210/a 44.37 hab./ha 3oo habma
Jardim Col6nla ZAP2 S5 (Regiao  Sill) 3.862 hab. 28.41% 17,07 hob.rna 300 liabma

Tabela 1:  Dados demogfaficos dos  loteamentos Jardim  Maria Amelia,  Jardim do Vale,  Jardim  Paraiso e
Jardim Colchia, segundo informag6es do ultimo Censo do lBGE, de 2010.

Nesse sentido, verifica-se que os loteamentos em questao seguem o padrao de

urbanizacao   verificado   em   outros   centres   urbanos   brasileiros,   no   qual   regi6es   mais

perifericas   da   cidade.   distantes   da   regiao   central,   sao   ocupadas   historicamente   por

populagao de baixa renda, em areas urbanas de menor concentragao de oportunidades de

trabalho  e  menos  providas  de  infraestrutura  e  equipamentos  pdblicos.  Conforme  indicado

no Caderno de Leitura T6cnica (p. 45):

Cidades   com   maior   atragao   de   investimentos   e   perspectiva   de   trabalho
ocasionam  a  reprodugao  de  tendencias  de  crescimento  de  grandes  centros,
como  desigualdade  de  distribuieao  de  renda  e  riqueza,   impactando  sobre  a
forma  como  as  cidades  apresentam  a  expansao   urbana.   Jacarel  teve   urn
crescimento    periferico    seguindo    a    16gica   da    urbanizaeao    industrial,    com
segregaeao   socioespacial,   desigualdade   social   e   dificuldade   de   acesso   a
servigos e infraestmutura.

Da analise da tipologia das construe6es presentes nos loteamentos, percebe-se

atualmente   que   os   quatro   loteamentos   sao   ocupados   por  edificae6es   unifamiliares,

algumas  com  vagas  de  garagem.   Em  algumas  situa96es,  conforme  relat6rio  fotografico

demonstra,  verifica-se  que  as  mesmas  se  encontram  espagadas  por  lotes  vazios,  sem

nenhuma ocupagao ou edificacao.

\pv"*   6
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JARDIM  IVIARIA AMELIA
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Avenida Augusto Rodrigues,  144

Rua Silas Pires Oliveira, 67

Forlte das imagens: Google Earth/ Dez2021
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JARDIIVI  DO VALE
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Av. Sebastiao de Oliveira Goda,  199
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JARDllv] PARAISO
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Rua Rogerio Silva,  51
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JARDllvI COL6NIA

Rua Espanha, 89

Fonte das lmagens: Google Earth/ Dez2021

RE~-::-i.-¥
-`:-tt.i-`-?..i

il?                                  -,'`     '  j@?&'th

Rua Guatemala,13

Diante    do    baixo    adensamento    regjstrado    nas    respectivas    Unidades    de

Planejamento  e  do  percentual  de  familias  de  baixa  renda  (vide  dados  da  Tabela  1)  e  do

relat6rio  fotogfafico  da  ocupa§ao  de  lotes  (predominancia  de  residencias  unifamiliares),

entende-se  que  os  quatro  loteamentos  registram  baixo  adensamento,  sendo  ocupados

historicamente por populagao de menor poder aquisitivo.
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8) Aspectos notariais (Matriculas e contratos-padrao)

Da analise  das  matriculas dos  referidos  loteamentos,  constantes do  Cart6rio

de  Registros  de  lm6veis  de  Jacarei  sob  os  ntlmeros  n°  18.561   (Jardim  Maria  Amelia,

registrado   pela   loteadora   Comercial   e  Agricola   Poutena   SA);   5.390   (Jardim   do  Vale,

registrado    pela    loteadora    JACEMl    -    Jacarei    Empreendimentos    e    Melhoramentos

lmobiliarios s/c Ltda.);  5.783 (Jardim  Paraiso,  registrado  pelo empreendedor ) e 63 (Jardim

Col6nia,  registrado  pela  loteadora  Acor  Empreendimentos  Ltda.),  verifica-se  ainda  que  os

mesmos,  a epoca de sua aprovagao junto a  Prefeitura e do  respectivo registro em cart6rio,

contavam com  as seguintes  informag6es  referentes a  sua  implantagao e  aprovagao junto

ao  Poder Pdblico Municipal:

Tabela  2:  Dados  ncltariais  contidos  nas  matrlculas  dos  loteamentos  Jardim  Maria  Amelia,  Jardim  do
Vale, Jardim Para[so e Jardim Col6nia.

Os  quatro   loteamentos  foram   averbados,   tendo  os   loteadores   registrado

ainda  os  respectivos  "contratos-padrao"  dos  lotes  -  instrumentos  de  compra  e  venda

padronjzados,  firmados entre  loteador e todo e  qualquer comprador de  lote - os  quais,  via

de regra, estabelecem obrigag6es comuns a todos os compradores,  para fins de se manter

uniformidade na construeao e ocupagao das unidades familiares.

Importa destacar que os quatro  loteamentos foram aprovados junto ao  Poder

Publico  Municipal  ha  cerca  de  40  anos,  tendo  sido  Jardim  do  Vale,  Jardim  Paraiso  e

Jardim   Col6nia   aprovados   no  ano   de   1978,   ou  seja,   anteriormente  a   Lei   Federal   n°

6.766/1979,  a  Lei  Lehmann,  que  disciplina  os  processos  de  parcelamento  do  solo  urbano

em todo o territorio nacional.

7 Calculado segundo a area total  edificavel  do  loteamento,  excluldas vias e  areas  ptlblicas,  pelo  ni]mero

de lotes registrados em matrlcula.

in
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Da   analise   dos   contratos-padrao,   verifica-se   a   presenga   de   restrig6es

urbanisticas  convencionais  que  vedam  o  desdobro  de  im6veis,  ou  seja,  a  subdivisao  dos

lotes originais em  lotes menores,  para fins de construgao de outras unidades habitacionais,

ou ainda, em alguns casos, vedando a instalacao de com6rcios e atividades de servi?o:

I,IIJ±,\,ll=|1|,, 11±11|st111±1N,I11II=,±1I,I.J±|,,=J±t,

JD. MARIA AMELIA Clausula  D6clma.  0  late  do  terreno,  objeto  deste  cor`trato  nao  podefa  ser

subdividido.  Qualquer  subdivisao  somente  podefa  ser  feita  com  alteraeao  do

projeto do loteamento,  de acordo com as normas municipais.
JD. DO VALEJD.PARAISO Clau8ula Nona. (...)

a)    No  lote  compromissado,  nao  sera  construido  mais  de  uma  casa  e

respectivas dependencias.

b)   A    casas,     com    suas    respectivas    dependencias,     se    destinafa

exclusivamente,  a  moradia  de  uma  dnica  familia  e  sous  criados;

flca  proibida  portanto  a  construeao  de  predio  para  habifacao  coletiva;

essa casa nao podefa ter mais de dojs andares (terreo e superior);  nao

sera usada nem adaptada para fins comerciais ou quaisquer outros,  por

forma   a   nela   nunca   se   exercer   com6rcio   ou   industria   de   qualquer

natureza ou  quaisquer outros,  r`em serem  na mesma instalados colegio,

hospital, templo,  cinema,  teatro,  etc.

Clau§ula  Quinta.  0  uso  do  lote  vendido  restringe-se  a  edificagao  para  fins

residenciais, sendo permitido somente a consti.ucao de uma casa por lote,

nao sendo  permitido a subdivisao do  mesmo,  nem  jnstalag0es ainda  que a

tltulo familiar, estabulos ou estrebarias.

JD. COLONIA Clausula 3.2. E obrigat6rio ao comprador (...)

e)    Nao  divldir  o  lote  em  qualquer  hip6tese,  construindo  nele  apenas

uma  residencia,  em  alvenaria  ou  blocos  de cimento,  com  cobertura  de

telhas de ceramlca ou do tipo ueternit".

Dessa  forma,  em  que  pese  os  quatro  loteamentos  apresentarem  dimensao

media  do  lote entre 250 e 400 metros quadrados,  em todos os  loteadores estabeleceram

clausula que impede a subdivisao dos mesmos.
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Necessario  ressaltar  que  a   Lei  Federal  n°  6.766/1979,  em  sou  art.  4o,118

disp6e que, via de regra, a tamanho minimo do lote  urbano e de 125 metros quadrados,

podendo inclusive ter metragem menor, em sjtuac6es de projeto urbanizacao especifica ou

edificagao  de   habitagao   de   interesse   social,   se   assim   dispor  a   legislagao   urbanlstica

municipal.

Entretanto,    em    razao    das    disposig6es    contratuais    registradas    pelos

loteadores  em  cart6rio,  no  caso  dos  loteamentos  Jardim  Maria  Am6Iia,  Jardim  do  Vale,

Jardim  Paraiso e Jardim  Col6nia,  os  proprietarios dos  lotes ficam  impedidos de desdobrar

seus im6veis, mesmo que as dimens6es sejam, em algumas situag6es, quatro vezes major

que a dimensao minima prevista na Lei Federal n° 6.766/1979.

DA LEGISLACAO uRBANisTICA SUPERVENIENTE

A) Do Plano Diretor (Lei Complementar n° 49/2003)

Em 2003, em atendimento ao art.182,  §  1°9.  da Constituieao Federal de  1988 e

a Lei  Federal n° 10.257/2001,  o  Estatuto da  Cidade,  mais de 20 anos depois da aprovagao

e  registro  dos  quatro  loteamentos  objeto  deste  estudo,  o  Municipjo  de  Jacarei  publicou  a

Lei   Complementar  n°  49/2003,   o   Plano   Diretor  de   Ordenamento  Territorial,   atualmente

vigentel°, o qual, entre outras disposig6es,  define o macrozoneamento e o zoneamento do

perimetro    urbano    municipal,    dispondo    sobre    os    parametros    urbanisticos    a    serem

observados   em   projetos  de   urbanjzagao,   como   loteamentos   residenciais   e   industriais,

condominios, entre outros.

Conforme  ja  demonstrado  anteriormente,   pelo  Plano  Diretor  atual,  os  quatro

loteamentos em questao estao inseridos  na lvlacrozona de Destinaeao Urbana (IVIDU), a

8 Art. 4°,  Lei 6.766/1979. Os loteamentos deverao atender,  pelo menos, aos seguintes requisitos:  (...)

11  -os  lotes terao area minima do  125m2 (ceiito e vinte e cinco  metros quadrados) e frente  minima de  5
(cinco)  metros,   salvo  quando  a   loteamento  se  destinar  a  urbanizaqao  especlfica  ou   edificacao  de
conjuntos habitacionais de interesse social,  previamente aprovados pelos 6rgaos pi]blicos competentes;
9 Art..182, .§ 1a,  CF. 0 plano diretor, aprovado pela Camara Municipal,  obrigat6rio para cidades com mais

de vjnte mil habitantes, e a instrumento basico da politica de desehvolvimevnto e d; expansao urbana.
10 Desde sua publicagao,  em 2003,  o Plano Diretof de Ordenamento Temtorial do Municlpio de JacareJ

(Lei Complementar Municipal n° 49/2003) passou por tres revis6es nos anos de 2007,  20'12 6 261-5
Entretanto, em razao de ac6rdao proferido pelo Tribunal de Justice do Estado de Sao` Paulo em margo
de 2018,  no ambito da Acao Direta de lnconstitucionalidade n° 2211306-55.2017.8.26.0000, todas a;
alterag6es realizadas no Plano Diretor ao longo dos altimos  19 anos foram declaradas inconstitucionai

•  .     .`,    .`     ,        -.     `
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qual  e  destinada,  conforme  seu  art.10,  a  concentrar  as  fung6es  urbanas  do  Municipio,

estando,  entre  seus  objetivos,  "condicionar  o  crescimento  urbano  a  capacidade  de  oferta

de   infraestrutura   urbana"   (art.   10,   11,   PDOT).   Ou  seja,   e   na   Macrozona  de   Destinagao

Urbana   que   estao   localizados   os   nucleos   urbanos   ja   consolidados   ou   em   fase   de

consolidagao,  devendo  o  Poder  Ptlblico  estimular,  por  meio  de  politicas  pdblicas,  o  seu

adensamento em razao da existencia de infraestrutura urbana adequada para tal.

Por sua vez,  a MDU 6 subdividida pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial

em diferentes zonas para fins de estruturagao da  ocupagao  urbana,  conforme criterios da

densidade  demogfafica  verificada  a  6poca,  existencia  de  infraestrutura  local,  e  condie6es

geotecnicas,   em   Zona   de   Adensamento   Preferencial   (ZAP),   Zona   de   Adensamento
Controlado (ZAC) e Zona de Adensamento Restrito (ZAR).

Conforme  os  criterios estabelecidos  a  epoca  pelo  PDOT,  Jardim  Maria Am6lia,

Jardim   Paraiso,   Jardim  do  Vale  e  Jardim   Col6nia  foram  classificados   como  Zona   de

Adensamento  Preferencjal  2  (ZAP  2)  (Vide  lmagem  2)  a  qual,  conforme  estabelecido  na

atual lei vigente, teve os seguintes parametros urbanisticos fixados:

Ou seja,  conforme projetado em 2003  pelo  legislador, espera~se para os bairros

localizados em ZAP2 urn adensamento de ate 300 habitantes por hectare,  a qual, segundo

os  dltimos  dados  do  lBGE  (Vide  Tabela  1),  esta  muito  acimado  densidade  atualmente

verificada, a qual varia entre 17 a 44 habitantes/hectare).

Nesse  sentido,  dos  atuais  dados  disponiveis  nas  fontes  oficiais  de  informagao

(lBGE  e  Prefeitura  de  Jacarei),  sao  loteamentos  pouco  adensados  e  que  ainda  podem

receber maior adensamento, segundo estimativa fixada no Plano Diretor de 2003.

voltando a lei a sua redaeao original.
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a)  Da Lei  lvlunicipal  de  Uso e Ocupacao do Solo  Urbano (Lei  lvlunicipal

no 5.867/2014)

Posteriormente,  a  Lei  Municipal  de  Usa  e  Ocupagao  do  Solo  Urbano  (Lei

Municipal  n°  5.867/2014)  trouxe  novas  regulamentag6es  para  os  bairros  localizados  em

Zona    de    Adensamento    Preferencial    2    (ZAP2),    disciplinando    ainda    situag6es    de

excepcionalidade para loteamentos aprovados anteriormente ao Plano Diretor Vigente.

Conforme     o     art.     124,     §3°,     da     referida     Lei,     nos     loteamentos     e

desmembramentos  anteriores  a  Lei  Municipal  n°  4.440,  de  20  de  mango  de  200111,  fica

permitido expressamente  o desdobro de lotes  , desde que: observada a metragem minima

de 125 metros qiiadrados por lote desdobrado e testada minima de 5 metros; possuir dois

dos    quatro    melhoramentos    previstos   em    lei    (iluminagao    ptiblica,    rede   de   esgoto,

abastecimento  de  agua,  meio  fio,  meio  flo  ou  calgamento;  escola  primaria  ou  posto  de

satlde  a  uma distancia  maxima  de 3 quil6metros);  e  nao conter restrig6es  urbanisticas

arquivadas no Carl:6rio de Registro de lm6veis.

Dessa forma,  para todos os loteamentos anteriores ao ano de 2001, caso de

grande   parte  dos   loteamentos   atualmente   existentes   nas   regi6es   mais   perifericas  da
cidade, ficou permitido o desdobro, exceto para aqueles cujos contratos-padrao contenham

restric6es  urbanisticas,  caso  do  Jardim  Maria  Amelia,  Jardim  Paraiso,  Jardim  do  Vale  e

Jardim Col6nia.

Dessa  forma,  apesar de  haver expressa  previsao  legal  nas  leis  urbanisticas

municipais   mais   contempofaneas   -   Plano   Diretor   de   Ordenamento   Territorial   e   Lei

Municipal  de  Uso  e  Ocupagao do  Solo  -  sobre  a  possibilidade  de  urn maior adensamento

nos   bairros   mais   antigos   da  cidade   e  de   desdobro  dos   lotes   existentes,   desde   que

observada  a  metragem  minima  de   125  metros  quadrados,  o  fato  de  haver  restrig6es

urbanisticas  convencionais  previstas  em  contrato-padfao  - averbadas  ha  mais  de 40 anos

pelos loteadores - impedem a aprovaeao de desdobros naquelas localidades pelo Cart6rio

de Registro de  lm6veis.

Importa salientar que  os  loteamentos em  questao  sao  antigos e vein sen

ocupados,    conforme    laudo    fotogfafico    apresentado    neste    estudo,    por    populae6

" Lei Municipal que flexibiliza as regras de ocupaeao do solo pare lotcamentos mats antigos. entre outras

disposi96es.  Disponlvel em..  httD//leaislacao. iacarei.sD.aov.br.85/iacarei/imaaes/leis/htmvL44402001.ht
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tradicionais   do   local.   Nao   se   trata,   nesse   sentido,   de   areas   objeto   de   especulaeao

imobiliaria,   mas  que  sao  buscadas   por  familias  que  vivem  ha  anos  nas  localidades  e

buscam passar seus im6veis para outras gerae6es.

Nos ultimos anos, o Municipio de Jacarei,  por meio da Secretaria de Governo

e   Planejamento,   vein  recebendo  solicitag6es  de  proprietarios   locais  para  que  os  seus

im6veis  possam  ser  desdobrados,   para  fins  de  partilha  de  heranga,  assentamento  de

familiares, entre outras finalidades.

Do   ponto   de  vista   urbanistico,   em   bairros   tradicionais   pouco   adensados

(casos dos  quatro  loteamentos em  questao,  conforme ja  demonstrado),  cuja  infraestrutura

local   encontra-se   adequada   ao   adensamento,   e   recomendavel   a   adogao   de   politicas

urbanas   que   promovam   o   assentamento   das   populae6es   tradicionais,   sob   pena   de

expulsao  das  mesmas  para  outros  territ6rios,  estimulando  a  urbanizagao  em  areas  nao

ocupadas.

Conforme ressaltam Acyoly & Davidsonl2 (pg.39,1988):

Portanto, a densidade urbana es fa em discussao e fongando os governos locals

a reverem suas regulamentagdes e zoneamento,  a tim de .permitir que ocorram

densifica9ao    do    uso    e    de    populaeao,    incorporagao    de    novas    areas

intraurbanas;   ilrbaniza?ao,   regularizaeao   e  densifroa9ao   de   assentamentos

informais,  renova9ao  urbana  e  requalificac:ao do espa?o  existente  e fomento  a

diversificagao das atividades e usos da ocupagao urbana.

Dessa forma,  considerando-se os aspectos  urbanisticos e os  parametros  de

urbanizagao  estabelecidos  pela  pr6pria  legislagao  municipal  posterior  (Plano  Diretor e  Lei

de   Uso  e  Ocupaeao  do  Solo),  os  desdobros   nos  referidos  loteamentos  poderiam  ser

aprovados, caso nao houvesse restrig6es urbanisticas averbadas em cart6rio,  respeitada a

metragem minima de  125 metros quadrados e cinco metros de testada.

12 ACIOLY, Claudio;  DAVIDSON,  Forbes;  (Tradue6o Claudio Acioly).  Densidade urbana:  urn instrumento

de planejamento e gestao iirbana.  Rio de Janeiro:  Mauad,  1998.

Nprv-h  ,6
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DA    PREVALENCIA    DA    LEGISLACAO    IVIUNICIPAL   SUPERVENIENTE

S0BRE RESTRIC6ES URBANISTICAS CONVENCIONAIS

Em 2020,  a 3a Turma do Superior Tribunal de Justice  (STJ) (Resp.1.774.818),

proferiu entendimento reconhecendo a preval6ncia da legislagao municipal superveniente

a restrie6es urbanisticas convencionais  impostas pelo loteador,  acatando voto proferido  pela

ministra  Nancy Adrighi.

Na   jurisprudencia    deste    Tribiinal    Superior,    nao    ha   fundamento    para    a
pretensao  da  recorrente  de  fazel'  prevalecer  uma  restri§ao  convenciona[
orjginaria,   imposta   unjlateralmente   polo   loteador,   frente   a    legislacao
municipal  que,  de forma fundamentada, abranda  essas  restric6es.  Nao  ha
como   opor   uma   restrigao   urbanlstica   convencional,   com   fundamento   na   Lei
6.766„9,  a  legisla9ao  municipal  que  disp6e  sobre  o  uso  permitido  dos  imdveis
de   determinada   regiao.    De   fato.   ja   em   conformidade   com   a   nova   ordem
constitucional,  a  Lei 9.785/99 alterou  a  Lei de  Parcelamento do  Solo  Urbano,  em
seu art. 40, § 1°, para reconhecer expressamente que essa competencla e do
municipio.

Ou    seja,    e    da    competencia    do    Municipio    -    conforme    reconhece

expressamente  o  Colendo  Superior  Tribuna  de  Justi9a  -  legislar  sobre  ordenamento  do

territ6rio   urbano,   nao   podendo   prevalecer   sobre   as   leis   municipais  vigentes   restrie6es

urbanisticas  convencionais  anteriores.  No  caso  em  tela,  argumenta-se  pela  caducidade  de

clausulas contratuais estabelecidas ha mais de 40 anos.

DA ANALISE DA INFRAESTRUTURA LOCAL

Conforme   analises   realizadas   pela   Secretaria   de   lnfraestrutura   Municipal

(SIEM)   e   pelo   Servigo   Aut6nomo   de   Agua   e   Esgoto   de   Jacarei   (SAAE),   os   quatro

loteamentos  -  Jardim  Maria  Amelia,  Jardim  Paraiso,  Jardim  do  Vale  e  Jardim  Col6nia  -

estao servidos de infraestrutura viaria,  rede de abastecimento de agua e esgoto adequados

e com condie6es de suportar urn major adensamento local.

Conforme   estudos   encaminhados    pela    SIEM   em   2020   (Memorando   n°

17/2020), os quais integram o presente relat6rio (em anexo), os loteamentos Jardim Maria
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Sabre  o  sistema   local  de  saneamento  integrado,   conforme   informado  pelo

SAAE  Jacarei  (Oficio  n°  410/2020),  os  loteamentos  contain  com  "infraestrutura  completa

com   abastecimento   de   agua   potavel,   coleta   e  tratamento   de   esgoto",   podendo   haver

deficiencias e limitag6es,  as quais,  no entanto,  podem ser adequadas conforme a demanda.

Nesse  sentido,  a  autarquia  manifestou-se  favoravel  a  permissao  dos  desdobros  nos  tres

loteamentos.

Sobre o loteamento Jardim do Vale, objeto de consulta junto a Secretaria de

lnfraestrutura  Municipal  (SIEM)  e  ao  Servigo  Aut6nomo  de Agua  e  Esgoto  do  Municipio  de

Jacarei    (SAAE    Jacarei)    em    2022,    as    analises    t6cnicas    tamb6m    mostraram    haver

infraestrutura    adequada    para   suportar   urn   eventual    aumento   do   adensamento    local

decorrente da aprovagao de desdobros.

Conforme   despacho   proferido   pela   Secretaria   de   lnfraestrutura   Municipal

(despacho  157/2022),   considerando-se  a  atual  ocupacao  do  loteamento,  cujos  lotes  se
encontram  edificados  em  sua  grande  maioria,  urn  eventual  acfescimo  de  novos  lotes  nao

causara aumento significativo na  impermeabilizagao do solo.  Nesse sentido,  a  possibilidade

de  desdobros  de  lotes  existentes  pouco  impactafa  nas  condig6es  de  drenagem  do  solo.

Sobre  o  sistema  de  iluminagao  publica,  a  loteamento ja  e  provido.  contando  inclusive  com

luminarias de LED (Memorando n° 391/2022 -GAB/SIEM).

Da  mesma  forma,  sobre  a  infraestrutura  local  de  saneamento  integrado,  o

SAAE  Jacarei  informa  que  o  Jardim  do  Vale  se  encontra  integralmente  servida  de  sistema

de   fornecimento   de   agua   e   coleta   de   esgoto,   estando   sua   rede   de   esgoto   inclusive

conectada a  Estagao de Tratamento de Esgoto (ETE) Central.  Nesse sentido, nao ha 6bices

quanto a concessao de desdobros.

A  autarquia  informa  ainda  que  algumas  regi6es  do  loteamento  sac  objeto  de

regularizaeao  fundiaria   e  de   inquerito   civil   promovido   pelo   Ministerio   Pdblico  do   Estado

referente  a  apuracao  de  eventuais  danos  ambientais  causados  pela  ausencia  de  coleta

adequada   de   esgoto.    Entretanto,    verificou-se   que   o   inquerito   trata   de   situag6es   ja

consolidadas  e  que  a  aprovagao  de  novos  desdobros  nao  impactara  a  investigaeao,  uma

vez  que  a  construgao  de  eventuais  novas  edificag6es  decorrentes  de  desdobros  passari

pelo necessario processo de licenciamento urbanistico.

•.:....:........T` 18



Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Governo e Planejamento

Nesse sentido,  a aprovaeao de novos desdobros poderia,  inclusive,  melhorar a

regularizagao das edificag6es existentes.

CONCLUSAO

Diante da  analise t6cnica e juridica em questao,  verifica-se viabilidade t6cnica

e   juridica,   bern   como   interesse   publico   na    revogacao   das   conveng6es   urbanisticas

convencionais objeto do Projeto de Lei do Executivo n° 12/2022.

Encaminhe-se  o  presente estudo tecnico  a  Camara  Municipal de Jacarei  para

juntada ao respectivo processo legislativo e analise dos parlamentares.

Jacarei, 5 de agosto de 2022.

19
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Municipio de Jacarei
Secretaria de lnfraestrutura Municipal

Deparfamento do Projetos

Jacarei,  15 de maio de 2020.

AO
Engenheiro SERGIO NOGUEIRA
Assessor -DP/SIEM

REF.-MEMo -070/2020 -SEPLAN
DESDOBRO DE LOTEAMENTOS

Prezado,

lnformamos que nos Loteamento citados no Memorando acima: JARDIM
COLONIA,         JARDIM         MARIA        AMELIA,         JARDIM         PARAISO        e
PROLONGAMENTO  SANTA  MARIA,  ja  foram  contemplados   com   rode  de
drenagem,     reds    de    energia     el6trica    domiciliar,     iluminagao    pdblica    e
pavimentaeao em mais de 95% das vias.    .

fria.
Sugerimos consulta ao SAAE para analise das  redes de esgoto e agua

Sem mais,

Rodovia Presldento Dutra KM 158.5 Parqiie Meia Lua Jacarel SP CEP 12.335-010 -Telefone:-12-3954-0476

Pagina 1  de 1
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EXPEDIENTE INTERNO

• Oficio n° 022/2020-SEPLAN

Ref.: Desdobro de loteamentos.

Data: 08/05/2020

§aae
EL~totoiEqco

A/C: DPO

Prezado,   favor   elaborar  oficio   de   resposta   informando  quanto   a   capacidade   de
atendimento com sistemas de agua e esgoto (coleta e tratamento) para os loteamentos:
Jardim  Colonia,  Jardim  Maria Amelia,  Jardim  Paralso e  Prolongamento  Jardim  Santa
Maria.  Favor encamlnhar  c6pia  do  cadastro  das  redes.  Em  algilmas  das  localidades
temos deficiencia de atendimento ou ja estanos pr6ximos de atlngir seu limite?

Rue Ant6nio Afoneo, 460 - Centre - Jacarel - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunlcacao@Saaejacarel.sp.gov.br



DATA:  08/05/2020

Prerfeitura de Jacarei
Service Aut6nomo de Agua e Esgoto

FOLHA DE  EXPEDIENTE INTERNO

NOMERO DO PROCESSO: DPO-143/2020

A/C:

Prezado Supervisor Eng9 Faridi  Mussi,

Unidade de Plane

§aae
ELgr*tr.Bgiv

amento e Pro

SME

Segue   processo   referente   ao   Oficio   022/2020-Seplan,    para   sua   an5lise   e   demais

providencias responder ate dia 27/05/2020 .

Atenclosamente,

Diretor de Departa
#4eifai
de Planejamento e Obras
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FOLHA DE EXPEDIENTE INTERNO

N0lvIERO DO PROCESSO: DPO -143/2020

©aaeEL-,xp,p„

DATA:  08/05/2020

Prezado Eng.  Rogerio Penatti Gaglias,

A/C:    EEL Rogerio penatti Gaalias

Encaminho o processo para sua analise e providencias, favor responder ate o
dia 25/05/2020.

Atenciosamente,

Supervisor de Unidade de Planejamento e Projetos
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Oficio 410/2020 - Presidencia do SAAE

A Sra. Rosa Kasue Saito Sasaki

Secretaria de Planejamento

F3ua Lamartine Delamare,153

Centro,  CEP:  12.327-010

Jacarei/SP

§aa

Jacarei, 26 de junho de 2020

u5,,

;.a,,

Assunto:   Resposta  ao  Oficio  n°  022/2020-SEPLAN  /  DPO-143/2020  -  lnformag6es

sabre  infraestrutura  de  agua  e  esgoto  para  desdobro  dos  bairros  Jardim  Col6nia,
Jardim Maria Am6l[a, Jardlm ParaTso e Prolongamento Jardim Santa Marla.

Prezada Senhora,

Em  atendimento   ao   solicitado   no   Oficio   022/2020-SEPLAN,   e  ap6s  analise  do

relat6rio anexo, seguem as considerag6es:

Todos   os   bairros   citados   na   solicitaeao   possuem   infraestrutura   completa   com

abastecimento de agua  pofavel,  coleta  e tratamento de esgoto,  no entanto podem possuir

limitae6es e deficiencias, conforme detalhado no relat6rio anexo.

Contudo  a  SAAE  esta  de  acordo  com  o  desdobro  dos  bairros  Jardim  Col6nia,

Jardim  Maria Am6lia,  Jardim  Paraiso e  Prolongamento Jardim  Santa  Maria,  visto que tais

limitae6es podem ser adequadas pelo SAAE de modo a atender ao aumento de im6veis.

Afenciosamente,

M-eJv}
rigo Ivloroira Curci

Diretor de De amento de Planejamento e
Obras

Rua Antonlo AIonso, 460 - Centro -Jacaret - SP
Telefono: (12) 3954J)300 -comunlcacao@9aaojacarelsp.gov.bT
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Memorando 481/2020 - DPO

Saae

Jacaref, 26 de junho de 2020.

Relat6rio de lnfraestrutura de abastecimento de agua, coleta e tratamonto de
esgoto dos bairros Jardim Col6nla, Jardim Maria Am6lia, Jardim Paralso e

Prolongamento Jardim Santa Maria.

Jardim Col6nia:

Ndmero de Lofes: 669 (Segundo informag6es Seplan);

Ndmero de Ligag6es Totais: 766 (Fonte: SAAE- Strategos, abril de 2020);

Ndmero de Economias Totais: 794 (Fonte: SAAE-Strategos, mareo de 2020);

Estimativa de Habjtantes: 3.164. Bairro bern adensado a ocupado, onde varios lotes
apresentam mais de uma [igaeao por lot:e;

Rode de agua: Sim. Abastecido polo DP10 -Sistema JP (Jd Paralso / Re§ervat6rio
R32);

Rede de Coleta de Esgoto: Sim;

Tratamento de Esgoto: Sim (ETE Central).

Observae5es: 0 sistema JP ja 6 bastante sobrecarregado, em alguma§ 6pocas do ano,
devido  ao  calor,  6  deficitario.  Melhorias  para  o  abastecimento  podem  ssr  feitas  no
sistema de bombeamento, hoje feito pelo EEA14, e tamb6m pelo aumento de reservagao
de agua.

Rua Ant6nlo Afonso. 460 - Centro - Jacarei - SP
Tolefone: (12) 3954-0300 -comunlcacao@saaejacarel.sp.gov.br
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Rua Antanlo Alon§o, 460 - Cenlro - Jacarel - SP
Tolefono: (12) 3954-0300 -comunlcacao@saactacarel.sp.gov.br



Jardlm Maria Am6lia:

Namero   de   Lotes:   1767   (Segundo   informag6es   Seplan   (Iado   direlto   da   linha   d6
Transmissao) e estimativas para o restante do bairro);

Ndmero de Ligae6es Totais: 1757 (Fonte: SAAE- Strategos, abril de 2020);

Ncimero de Economlas Totais: 2345 (Fonte: SAAE- Strategos, abril de 2020);

Estimativa  de  Habitantes:  9380.  Bairro  bern adensado  e  ocupado,  com  poucos  lotes
Vagos;

Rode de agua: Sim, abastecido pelo DP03 -Sistema ST (Santa Terezlnha_ reservat6rio
R06 e a parte alta (Linha Verde) usando o Booster 804);

Redo de Coleta de Esgoto: Sim

Tratamento de Esgoto: Sim (ETE Central).

Observae6es:   o   booster   804   e   antigo,   feito   por   bombas   submerslvels   de   diffoil
manutengao. Merece aten€ao e uma possivel modemiza9ao.



sewi§:rAeufte6i::Laoq:ka:::eEsgoto

Rua Alitanlo AIonso. 48D - Centro - Jacarel - SP
Tolefone: (12) 3954-0300 -comunlcacao@saaeJacaTel`sp.gov.br



Jardim Paraiso:

Namero de Lotes: 2500 (ntlmero estimado, Seplan nao apresentou informac6es);

Ntlmero de Hgae6es Totals: 2422 (Fonte: SAAE- Strategos, abrll de 2020):

Namero de Economias Totais: 2.855 (Fonte: SAAE- Strategos, abril de 2020);

Estimativa de Habitante§: 11.420. Bairro bern adensado e ocupado.

Rede de agua: Sim. abastecido pe]o DPI 0 - Sistema JP;

Redo de Coleta de Esgoto: Sim;

Tratamento de Esgoto: Sim (ETE Central).

Observae6es: 0 sistema JP ja 6 bastante sobrecarregado, em algumas 6pocas do ano,
devido ao calor, 6 deficitario. Melhorias para a abastecimento podem ser feitas no
sistema de bombeamento, hoje feito pelo EEA14, a tamb6m polo aumento de
reservagao de agua.

4.
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Rua Ant6nlo Afonso, 460 - Centro -Jacarof -SP

Telefone: (12) 3954J)300 - comunlcacao@saaejacarel.sp.gov.br
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::L°en:admee:::eJsar8d:: (Ssae:t:n¥::nato rma96es seplan) ,                                               \ +;
Ntimero de Ligac6es Totals: 847 (Fonte: SAAEH Strategos, abril de 2020);

Namero de Economias Totals: 1.422 (Fonte: SAAE- Strategos, abril de 2020):

Estimativa de Habitante§: 5.688. Bairro relativamente novo, com possibilidade de
empreendlmentos como condomfnios verticals e horizontais e varios lotes ainda vagos;

Rede de agua: Sim. abastecido pelo DP05 -Sistema SM (Santa Maria atrav6s do P21
R35 817);

Redo de Coleta de Esgoto: Slm;

Trafamento de Esgoto: Sim (ETE Central).

Observae6es: 0 Prolongamento 6 abastecido pelo poap P21, com vazao media de
45m3m. Sendo reservado no R35 e distribuido atrav6s do Booster 817, todos
localizados em area no pfoprio bairro. Este sistema tern conseguido abastecer o bairro,
pofem tanto o bombeamento, quanto a reservaeao, encontra-se no limite. A Opcao sao
manobras, com reforgo atrav6s do reservat6rio Parque dos Sinos
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Supervisor de unidade de
Planejamento e Projetos

19:r#o+efarclafro
Departamento de

Planejamento e Obras

Rila Antf)nfo AIonso, 460 - Centro -Jacaroi - SP
Telerone: (12) 3954-0300 -comuriicacao@saaejacaTei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Serviap Aut6nomo de Agua e Esgoto

Oficio n° 061/2022/ Presidencla

Saae
S##~€eeAcca.c~o,.=

Jacarei, 31  de janeiro de 2022

Assunto: Oficio n° 114/2021 -SEGOVPLAN -esp -Jardjm do Vale.

A

Dr. Colso Flor6ncio de Souza
Secretario de Governo e Planejamento

Prezada Dr. Celso Flofencio de Souza

Em  ateneao  ao  Of{cio  n°  114/2021-SEGOVPLAN-GSP  informamos  que  a   localidade

Jardim do Vale 6 integralmente servida par redes pdblicas de agua e esgoto.

Os  esgotos  sao  encaminhados  para  ti.atamento  na  Estagao de  Tratamento  de  Esgoto

Central,  ETE-Central.

Assim sendo nao ha 6bices do SAAE a concessao de desdobros de lotes para o Jardim

do Vale.

Entretanto  ha  areas  em  processo  de  regularizagao  fundiaria  no  Jardim  do  Vale  pela

Fundagao Pr6-Lar e areas a serem regularizadas futuramente, dessa forma entendemos

que a  Fundaeao  Pr6-Lar deve ser consultada  a tim de verificagao se a area pretendida

para desdobro encontra-se liberada para tal procedimento.

Rila  Miguel  Loife do Amparo,  121  - Reo(ao Central -JacareT - SP
Telefone: (12) 3954J)300 - comunlcacao@saaejacarej.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Serviap Aut6nomo de Agua e Esgoto §aae

¥gr.'®to.Erode

Salientamos  que  a  localidade  Jardim  do  Vale  6  objeto  de  lnqu6rito  Civil  do

Publico,  ainda em tramitagao:  lc  n°14.0309.0000890/11-6 (lc  151/11  Hu).

:,-nTs(t¢,-

Objeto:  Apurar  danos  ambientais  e  urbanisticos  resultantes  da  aus6ncia  da  correta

coleta   dos   efluentes   produzidos   no   parcelamento   do   solo  denominado   Jd   Colinas

implantados pela Construtora J.  Silva  Ltda,  alem dos loteamentos Jardim do Vale,  Santa

Rita e CDHU.

Assim  sendo,  entendemos que  a  Procuradoria  Juridica do  Municipio tamb6m  deve  ser

consultada previamente a aprovaeao de eventual desdobro de lotes no Jardim do Vale.

Anexos: Cadastro de redes de agua e esgoto -Jardim do Vale.

Respeitosame

ic
%±o

ta Janson
ngenheiro Civil

A4_  ,Crfu

Diretor de D
rigo Moreira Curci
[amento de Planejamento
e Obras

En Alice Plovas Vi®ira Pinto
Supervisora de Unidade de

Planejamento e Projetos

Eng.O

Rue Miguel Leite do Amparo.121 -Regiao Central -Jacarel -SP
Telefono:  ( 12) 3954-0300 -comunlcacao@saaejacarel.8p.gov.br
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LEeENDA i

D-rro     REDEcOu:TORADE E=cOTO  Exl9TENTE.

§aaesoringo^._.`c.I-odaAat...E:iu:.JACAREjSP

PROJETO:   CAI)ASTRO  DA ESGOTO COLETORA DE ESGOTO                                               II)EN1.IFICA€to:

TITULO DA PLANTA :
REDE DE ESGOTO

LOCAL :    -ARDiM Do VALE                                                                             FOLHA:  01/01
J.c;4r®T -Sao peulo                                                                                         EBCAl.A:                          RE`/..

S/ ESCAIA        N. 0
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Prefeitura de Jacarei
Secretaria de lnfraestrutura Municipal

Gabinete do Secretario

Jacarel, 21  de julho de 2022.

Memorando N°: 391/2022-GAB/SIEM

A SEGOVPLAN

Prezado Sr. Antonio Roberto Martins,

Em  atendimento  ao  Memorando:  287/2022  -  SEGOVPLAN,  de  22/06/2022,

encaminhamos    manifesta?ao    das    Diretorias    desta    Secretaria    a    respeito    da

possibilidade de concessao de desdobro do Loteamento Jardim do Vale.

Conforme anexos,  no que se  refere a rede de drenagem, a  Diretoria de Obras

Viarias  esclareceu que atua em manutene6es de drenagem e a  Diretoria de  Projetos

fez juntada  de  relat6rio,  datado  de  15/07/2022  em  que  esclarece  as  condig6es  de

drenagem da regiao do loteamento em analise, bern como a questao da pavimentaeao.

No que  se  refere a  lluminacao,  a  manifestaeao datada  de  27/06/2022  sinaliza  que  o

local ja a contemplado,  inclusive,  com  Luminarias de LED.

Atenciosamente,

Rod. Presldente Dutra, 8/n° Kin 158.5 - Pq. Meja Liia - Jacarel -SP

Telefone:  (12) 39540461  / 3954-0462     E-mail:  infra.estrutura@jacarei.sp.gov.br
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Eng.a Luci Dora Cardoso.

Diretora.

Dep. de Projetos -SIEM -PMJ.

Em arrfuise ao projeto do  sistema  de  drenagem de  aguas pluviais nas ruas  do bairro
Jardim do Vale, tern-se a seguinte informaeao:

•   RuaJesusRomero:                                         153,29 + 173,85 =      327,14 in.
•   Rua Benedito Garcia de Melo:                   15,63 + 64,72 =          80,35 in.
•   Av. Gilberto Marcelino:                                                                    120,72 in.
•   Capta€ao de aguas na Rua Suzana de Castro Ramos, altura ado n.a 728.
•   Capta€ao de aguas na Rua Nestor L. Goosseus, esq. Com Av. I.atayet Bonito Briant.
•   Trecho da Av. Jurandir Fosi:                                                          145,82 in.
•   Av. Suzana de castro Ramos:                                                      58,73 in.
•   Rua vicencia Batista da silva:                                                         223,10 in.
•   Captapao na e§q. Da Av. Gilberto Marcelino, com Av Lafayet Bonito Briant.

Esses sao os sistemas existentes de drenagem de aguas pluviais para todas as ruas do
bairro, que rfao representa 10% do total das dimens5es das vias do bairro.

Trata-§e de topografia plana, porem, com proximidade ao Rio Parafba do Sul, portanto,
de  facil   drenagem.   N5o  se  ten  hist6ricos   de  inunda€6es   nas   edifica€5es  residenciais,
tampouco comerciais, senao, alguns problemas pontuais por entupimentos de galerias.

0 desdobro de lotes podera aumentar a area impermeabilizada, porem, considerando as
edifica€6es existentes em todo o bairro, o acrescimo de areas impermeabilizadas sera de baixa
contribuicao para o aumento no volume das aguas pluviais, considerando o fato de que  a
maior parte dos lotes ja esfa ocupada e com edifica€6es que cobrem pr6xino de 70% da area
do lote, o que toma impossivel para urn futuro desdobro.

Analisando as disposic6es apresentadas, smj, considero como provavel a concess5o ao
desdobro dos lotes no bairro ]ardim do Vale.

Segue para sua analise e diretrizes.

Jacarei,15 de julho de 2022.

Eng.  RO


