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Certidão de Condições de Aceitação de Estudo de Impacto 

de Vizinhança – Condomínio Residencial Vilaggio do Lago – 

EIV N° 01/2019 

 

Protocolo Administrativo: n° 63.367/2018 

Empreendimento: Condomínio Residencial Vilaggio do Lago 

Empreendedor: Coelho Engenharia Incorporadora Imobiliária 002 SPE 

LTDA 

Responsável pela elaboração do EIV: Braidotti & Pechula Engenharia e 

Consultoria LTDA  

Coordenadas geográficas:     latitude sul           latitude oeste 

Vilaggio do Lago                   22°42’12.4”S      47°16’29.7”O 

Avenida Comendador Thomaz Fortunato, esquina com a Rua Fortunato 

Nardini “Gleba P”  

Bairro: Praia dos Namorados 

Área do imóvel: 42.713,23 m² 

Área construída: 15.894,31 m² 

Previsão de habitantes: 972  

Cadastros dos imóveis: 33.0520.0124.0001 e 33.0520.0124.0002 

Zoneamento: Zona Residencial 1 (ZR 1)   

Caracterização do empreendimento: Condomínio Residencial Horizontal 

Área de planejamento: 02 

 

Com fulcro na Lei Municipal n° 6.264 de 2018, que dispõe sobre o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Físico e Urbanístico do Município, Título VI, 

dos artigos 211 ao 219, foi analisado o EIV e transcrito os pareceres das 

Secretarias;  
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Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano “Em atendimento à 

solicitação da Secretaria de Planejamento, temos a informar que no que 

tange à Habitação de Interesse Social – HIS, o presente empreendimento 

não se enquadra nesta modalidade.  

Assim, não há exigência com relação ao atendimento exclusivo da demanda 

habitacional de inscritos do município. Entretanto, considerando-se que no 

entorno do empreendimento ainda haverá a implantação de novos 

empreendimentos, sugerimos às pastas envolvidas a análise quanto à 

necessidade de equipamentos públicos coletivos.” 
 

Secretaria de Planejamento “Esclarecemos que a Área de Planejamento 

02 onde está localizado o referido empreendimento é uma região onde o 

CENSO de 2010 apontou uma média de 3,28 habitantes por domicílio, sendo 

assim poderíamos estimar essa população do empreendimento com 243 

unidades em 972 habitantes, que seriam acrescidos nos atendimentos para 

os recursos comunitários existentes na região do Jardim Brasil (USB/ESF, 

creche, EMEI) e da região da Praia dos Namorados (Ensino Fundamental e 

EMEI) e no fluxo de tráfego da região. 

Temos previsto para esta região um sistema viário de integração com o 

município através de viaduto, ruas e avenidas resultantes de estudos 

realizados através do TAC assinado para região do Pós Anhanguera que 

determinou a instituição de um Fundo de Custeio das Obras de Transposição 

de Rodovias e Infraestrutura (Lei 5967 10/10/2016) que deverá ser 

observado para instalação do empreendimento.”  

Departamento de Água e Esgoto “Conforme fls 151, 152, 153 e 154 e 

análise do empreendimento, não há objeções quanto ao prosseguimento            

do mesmo  desde que atendidas as prescrições das diretrizes. Cabe ressaltar  
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que em caso de alteração do projeto, o mesmo deverá ser submetido a nova 

análise por esta Autarquia. 

Diretrizes técnicas para abastecimento de água e coleta, afastamento e 

tratamento de esgoto n° 31/2017. 

1.    O empreendimento está situado em área de drenagem do manancial de 

captação de águas do município; 

2.   Estas Diretrizes técnicas foram elaboradas com base na vazão de 2,20 

l/s (litros por segundo) para água e esgoto, conforme dados apresentados 

pelo empreendedor; 

3.    O empreendimento está situado na macrorregião, cujo sistema atual de 

abastecimento de água e coleta de esgoto não atende à demanda gerada 

pelo mesmo; 

4.   O local em seu entorno é dotado de rede pública de abastecimento de 

água; 

4.1. O ponto de interligação de água deverá ser na rede de distribuição 

de água Ø 200 mm, localizada na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, 

que é abastecida pelo Centro de Reservação CR -13 (Chácaras Letônia), que 

terá condições de supri-lo de forma e ininterrupta; 

4.2. O empreendedor deverá executar uma rede de água derivando do 

ponto de interligação, citado no item 4.1 até a testada do empreendimento, 

em PEAD (Polietileno de alta densidade) Ø 200 mm, numa extensão 

aproximada de 1.700 (um mil e setecentos metros); 

4.3. O empreendedor deverá dotar o condomínio com sistema de 

reservação próprio com capacidade suficiente para armazenamento de água 

para o período mínimo de vinte e quatro horas de consumo,                             

em conformidade com o  Código  Sanitário  Vigente no estado de São Paulo 
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 (decreto estadual n° 12.342, de 27/09/1978), artigo 10, parágrafo 1°; 

4.4. O empreendimento deverá ser dotado de entrada única de água, 

dimensionada de acordo com a vazão de consumo e hidrômetros individuais 

instalados para cada uma das suas unidades autônomas, para medição 

isolada do consumo de água, conforme artigo 1° da lei municipal n° 4.209, 

de 28/09/2005; 

4.5. Para a autorização da ligação de água principal, o empreendedor 

deverá protocolar junto ao DAE a solicitação da mesma; 

4.6. A pressão mínima para fornecimento de água é de 10 m.c.a; 

5.   O local em seu entorno é dotado de rede pública de coleta de esgoto; 

5.1. O ponto de interligação de esgoto será no poço de visita localizado 

na Rua Fortunato Nardini esquina com Avenida Comendador Tomaz 

Fortunato, cujo destino final é a Estação de Tratamento de Esgoto Carioba 

(ETE Carioba) existente; 

5.2. O empreendedor deverá providenciar estudo visando à implantação 

de sistema de esgotamento sanitário, a fim de coletar os efluentes das 

glebas à montante e à jusante do empreendimento, na região do Bairro 

Tapera, conforme mapa de área de estudo anexo e interligando-os à Estação 

Elevatório de Esgoto 1 (EEE 1) – Vale das Nogueiras; 

5.3. O empreendimento deverá ser dotado de estação de tratamento de 

esgoto com o respectivo licenciamento ambiental emitido pela Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo, de modo a atender ao artigo 18 do 

Regulamento da Lei Estadual n° 997/76, aprovado pelo Decreto n° 8.468/76 

e suas alterações, e também as exigências do Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, assinado em 06 (seis) de setembro de 2012 (dois mil e 

doze), junto à Promotoria Pública do Estado de São Paulo, em Americana ou  
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efetuar o aporte no fundo municipal para ampliação/construção da ETE 

Carioba; 

5.4. Uma vez concluídas todas as obras de ampliação e adequação da 

ETE Carioba, bem como emitida a Licença de Operação definitiva da referida 

ETE pela CETESB, conforme acordo judicial firmado entre o município e o 

DAE de Americana com o Ministério Público, em 06/12/2012, na Ação Civil 

Pública 1.041/08, da 2° Vara Cível de Americana, o requerente poderá 

efetuará a remoção/paralisação de tal Estação de Tratamento de Esgotos, 

dando-lhe a destinação que melhor lhe aprouver, atendido ao item 4.1 do 

presente parecer, a partir daí efetuar o lançamento do esgoto doméstico “in 

natura” do empreendimento diretamente na rede pública para ser afastado e 

tratado na ETE Carioba, desde que obedecida à legislação vigente; 

6.   O empreendedor será responsável pela elaboração dos projetos 

referentes aos itens 4 e 5, de acordo com as normas e especificações do 

DAE Americana, onde os mesmos deverão ser submetidos à aprovação, por 

parte do corpo técnico; 

7.   As interligações de água e esgoto, assim como todas as obras 

necessários para as mesmas, correrão sob responsabilidade financeira e de 

execução do empreendedor com a fiscalização do DAE, que deverá ser 

solicitada previamente, antes do início da execução dos serviços, pelo 

empreendedor; 

8.    Quanto aos sistemas de distribuição de água e de coleta, afastamento e 

tratamento de esgotos sanitários deverão atender todos os parâmetros, 

definições e especificações técnicas previstas na Normas Brasileiras, 

Resolução   Ares –   PCJ n°  50/2014,   Lei Municipal  n° 1258/1973,   atos  
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administrativos n° 267/2000 e 320/2004 do DAE de Americana, sendo que 

prevalecerão as do Departamento sobre as demais; 

9.    As Diretrizes Técnicas, ora expedidas, limitam-se aos dados 

apresentados no presente protocolo. O empreendedor/requerente declara 

ter tomado ciência neste ato de que, na hipótese de ampliação, alteração ou 

qualquer situação que interfira na atual análise, a mesma perderá o efeito;  

10. O conteúdo destas Diretrizes Técnicas não exime o empreendedor da 

responsabilidade pela obtenção de licenças ambientais, outorgas de uso de 

recursos hídricos e demais autorizações formais de órgãos públicos, de 

planejamento e controle ambiental para o empreendimento que são de 

responsabilidades técnica, econômica, financeira e legal do empreendedor e 

que deverá encaminhar ao DAE de Americana cópias de todas as licenças e 

outorgas do empreendimento, para fins de cadastro, cujos documentos 

deverão ser obrigatoriamente acompanhados de respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART expedida por profissional devidamente 

habilitado para as correspondentes atividades técnicas desempenhadas; 

11. Estas Diretrizes Técnicas terão validade conforme artigo 10° da Lei 

Municipal n° 5998/2016, revogadas as disposições em contrário.” 

Secretaria de Educação “No que tange à Secretaria de Educação, 

podemos aludir que, no entorno do empreendimento, a estrutura de escolas 

existente é suficiente, conforme descrito na fls 63, para absorver o aumento 

populacional estimado, que segundo relatório da Secretaria de Planejamento 

é de aproximadamente 972 habitantes.” 
  

Secretaria de Saúde “Em atendimento à solicitação deste protocolo, no 

que tange a  Secretaria  de Saúde,  esclarecemos: No Estudo de Impacto de  
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Vizinhança (EIV), constam informações das unidades de saúde                         

das proximidades,  porém  não se observa as unidades de referência para o 

empreendimento, a capacidade de cada uma delas e se já se encontram em 

seu limite operacional. 

O projeto prevê o uso misto com 243 unidades ao todo, de uso residencial, 

com uma previsão de 972 habitantes nesta área, conforme informado neste 

processo. 

A região onde esta proposta será implantada é coberta pela Unidade Básica 

de Saúde (UBS/ESF) Jardim Brasil, a qual possui um território que abrange a 

Área de Planejamento 02 e na mesma área de abrangência da Secretaria de 

Saúde – esta unidade a ESF Zanaga. 

Segundo informações da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal 

de Americana – que através do mapa de área de abrangência da Secretaria 

de Saúde – está unidade é referência para mais de 12.178 habitantes 

atualmente, juntamente com a ESF Zanaga que atualmente é referência 

para uma população de 12.000 habitantes cada. 

Estas unidades se encontram em seu limite operacional, onde qualquer 

empreendimento tem impacto direto na atenção à saúde prestada nesta 

região, intensificada no caso desta região pela separação geográfica 

existente devido à Rodovia Anhanguera. 

Ao analisar o impacto do empreendimento frente à legislação federal que 

apresenta norteadores em relação à Atenção Básica de Saúde, observamos a 

necessidade de uma equipe de Estratégia de Saúde da Família para cada 

2.000 habitantes ou um médico Pediatra e um Médico Ginecologista  a cada 

4.000 habitantes. 
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Diante do exposto, informamos que este projeto implicará em impacto na 

saúde visto que a região se encontra em seu limite operacional máximo de 

saúde,  na  atenção básica e desta forma, tendo a necessidade de ampliação  

das equipes de saúde básica, para atender esta nova demanda e a reforma 

da unidade atual ou a construção de uma nova Unidade Básica. 

Analisando a estrutura e distribuição das unidades de saúde em relação ao 

empreendimento, é necessária a reforma e ampliação da ESF Zanaga, para 

adequação da estrutura com a finalidade de atender a população prevista 

com uma previsão inicial de R$ 200.000,00 para esta ação.” 

 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Unidade de Transporte e 

Sistema Viário “O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) refere-se a 

implantação do Condomínio Residencial denominado “Vilaggio do Lago”, com 

previsão de construção de 171 sobrados residências, com no mínimo 1 vaga 

cada, totalizando no mínimo 171 vagas de estacionamento. 

O estudo abordou o sistema viário e o transporte público da região. 

Na folha 65 do estudo considera viável a implantação do empreendimento 

em questão, desde que obedecida todas a medidas mitigadoras e 

compensatórias apresentadas. 

Na página 46, em anexo, o estudo apresenta como medida mitigatória a 

execução de calçamento e o alargamento da Avenida Comendador Tomaz 

Fortunato (leito carroçável) em 20 m, conforme folha anexo. 

Temos a considerar: 

1) A gleba está localizada na área de estudo de tráfego do TAC (Termo 

de Compromisso de Ajustamento de Conduta) referente ao Inquérito civil 

14.0187.0000013/2010-1 do 2° Promotor de Justiça de Americana e Grupo 

de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente; 
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2) Foi expedida diretrizes viárias pela UTRANSV, conforme mapa em 

anexo, prevendo o alargamento da Avenida Comendador Tomaz Fortunato 

em 26,50m (via coletora – Lei 5998/2016); 

3) Entendemos que como medidas mitigatórias no sistema viário, 

decorrentes do aumento de circulação de veículos e pessoas devido a 

implantação do empreendimento, deverá ser de responsabilidade do 

empreendedor as seguintes melhorias: 

a) Construção da calçada na Rua Comendador Tomaz Fortunato com 

largura de 26,50m na frente ao empreendimento (construção de canteiro 

central, ciclovia, calçada e acessibilidade – perfil padrão) conforme artigo 19 

da lei 5998/2016 e diretrizes viárias em anexo; 

b) Construção da calçada na Rua Fortunato Nardini na largura de 

3,00m, conforme diretrizes viárias em anexo; 

c) Construção do balão de retorno na Rua Fortunato Nardini com raio 

de 11,00m, conforme diretrizes viárias em anexo; 

d) Observar o disposto na Lei 5.967/2016 – Fundo de custeio das 

obras de transposição de Rodovias e obras de infraestrutura; 

e) Observar o disposto na Lei 5.998/2016, artigo 152 – Polo Gerador 

de Tráfego.” 

Parecer Técnico Conclusivo 

 

Analisando o EIV referente ao empreendimento em tela, de acordo com os 

pareceres retro exarados, considerando como instrumento de regramento 

urbanístico, com fins de conciliar os interesses relativos a defesa do Meio 

Ambiente urbano e os interesses relativos ao desenvolvimento, baseando-se 
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no princípio de que a qualidade de vida deverá ser preservada, bem como o 

equilíbrio da região diretamente afetada, esta Secretaria de Meio Ambiente 

tem as seguintes considerações a fazer: 

 

A) Coelho Engenharia Incorporadora Imobiliária 002 SPE LTDA, conforme 

artigo 217 da lei 6264 de 2018, atender na integra as Diretrizes do DAE, 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Meio Ambiente, e 

deverá apresentar no prazo de 30 dias, projetos e cronogramas para as 

medidas mitigadoras propostas do empreendimento em tela,  referente aos 

itens: 

1. Umectação do solo e das vias de acesso; 
 

2. Armazenamento de solo orgânico mineral e saprolito em local adequado; 
 

3. Compensação na área interna do empreendimento dos volumes do solo 

para corte e aterro; 
 

4. Lavagem dos veículos antes da circulação em vias externas; 
 

5. Regulagem periódica dos motores e manutenção/conservação de 

máquinas e equipamentos e veículos; 
 

6. Implantação de sistema de drenagem provisório; 
 

7. Revegetação das áreas com solo exposto; 
 

8. Priorizar a utilização do conceito de eco paisagismo; 
 

9. Implantação provisória de dispositivos de coleta, tratamento e disposição 

final de esgoto; 
 

10. Treinamento de mão de obra; 
 

11.  Manutenção preventiva dos equipamentos de uso coletivo; 
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12. Implantação do programa de gestão de resíduos sólidos; 

13. Controle e monitoramento ambiental durante a implantação; 
 

14. Monitoramento das emissões de poeira fugitiva; 

15. Controle ambiental dos canteiros de obra de terceiros, através de 

regulamentos internos de construção nos lotes; 
 

16. Projeto de recomposição ambiental da APP na gleba do 

empreendimento; 
 

17. O empreendedor deverá dotar o condomínio com sistema de reservação 

próprio com capacidade suficiente para armazenamento de água para o 

período mínimo de vinte e quatro horas de consumo,  em conformidade com 

o  Código  Sanitário  Vigente no estado de São Paulo (decreto estadual                    

n° 12.342, de 27/09/1978), artigo 10, parágrafo 1°; 
 

18. O empreendedor deverá providenciar estudo visando à implantação de 

sistema de esgotamento sanitário, a fim de coletar os efluentes das glebas à 

montante e à jusante do empreendimento, na região do Bairro Tapera, 

conforme mapa de área de estudo anexo e interligando-os à Estação 

Elevatório de Esgoto 1 (EEE 1) – Vale das Nogueiras; 

 

19. Observar o disposto na Lei 5.998/2016, artigo 152 – Polo Gerador de 

Tráfego.” 

B) Apresentar no prazo de 60 dias para garantias de execução, para 

atendimento às medidas de mitigação, nos termos do artigo 217 da Lei 

6264/2018 referente aos itens;  
 

1. O empreendedor deverá executar uma rede de água derivando do ponto 

de  interligação,  citado  no item  4.1 até a testada do empreendimento, em  
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PEAD (Polietileno de alta densidade) Ø 200 mm, numa extensão aproximada 

de 1.700 (um mil e setecentos metros); 
 

2. O empreendimento deverá ser dotado de estação de tratamento de 

esgoto com o respectivo licenciamento ambiental emitido pela Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo, de modo a atender ao artigo 18 do 

Regulamento da Lei Estadual n° 997/76, aprovado pelo Decreto n° 8.468/76 

e suas alterações, e também as exigências do Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, assinado em 06 (seis) de setembro de 2012 (dois mil e 

doze), junto à Promotoria Pública do Estado de São Paulo, em Americana ou  

efetuar o aporte no fundo municipal para ampliação/construção da ETE 

Carioba; 

 

3. Reforma e ampliação da ESF Zanaga, para adequação da estrutura com a 

finalidade de atender a população prevista com uma previsão inicial de               

R$ 200.000,00 para esta ação. 
 

4. a) Construção da calçada na Rua Comendador Tomaz Fortunato com 

largura de 26,50m na frente ao empreendimento (construção de canteiro 

central, ciclovia, calçada e acessibilidade – perfil padrão) conforme artigo 19 

da lei 5998/2016 e diretrizes viárias em anexo; 
 

b) Construção da calçada na Rua Fortunato Nardini na largura de 3,00m, 

conforme diretrizes viárias em anexo; 
 

c) Construção do balão de retorno na Rua Fortunato Nardini com raio de 

11,00m, conforme diretrizes viárias em anexo; 
 

d) Observar o disposto na Lei 5.967/2016 – Fundo de custeio das obras de 

transposição de Rodovias e obras de infraestrutura; 
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C) Considerando a Certidão de Vistoria Ambiental 03/2019, referente a 

expedição de Diretrizes para Aprovação de Condomínio Residencial 

Horizontal, pela modificação da paisagem urbana in situ, e alteração dos 

aspectos ambientais, como medidas compensatórias implantação de 

equipamentos comunitários no Parque Municipal Hércule Giordano, devendo 

firmar Termo de Compromisso com a Secretaria de Meio Ambiente, no prazo 

de 60 dias.  

 

Obs: Referente aos serviços de terraplanagem/movimentação de terra na 

gleba, e/ou supressão de vegetação, deverá preceder de autorização junto a 

Secretaria Municipal de meio Ambiente.  

 

De acordo com artigo 8° parágrafo primeiro, será lavrada a certidão de 

conclusão após o fiel atendimento das condições expostas por parte do 

empreendedor. 

 

Americana, 05 de junho de 2019.                                                                                        
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