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COMISSÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO - PDUA

PLANO DIRETOR URBANíSTICO AMBIENTAL

Ata CPS 14/2018

~\JQ dia 22 do mês de agosto de 2018, às 13 ~oras e 30 minutos, na sala de reuniões das

Diretorias de Transporte e Mobilidade 1 SEDUH, no andar têrreo do Centro Administrativo

Leopoldo Petry, reuniram-se os membros da Comissão de Parcelamento do Solo instituída

pelo Plano Diretor Urbanístico Ambiental - PDUA, Lei Municipal 1216/2004 e nomeados pelo

Decreto Municipal n° 7.756 de 21 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto 8.138/2017.

Inicia-se a reunião com o primeiro assunto da ordem do dia: ----------- -------------- _

1) Protocolo 500534 de Tenda Negócios Imobiliários solicitando Diretrizes Urbanísticas

para Condomínio de Unidades Autônomas 23 blocos de apartamentos com total de 440 UH

ern área situada na rua Boleslau Casemiro Konarzewski sem número, Bairro Santo Afonso

(setor ZI, cod loc 22.043.00130 e 22.010.03098, matrículas RI 121.541 e 121.543, área total

19.560,98 m2
). Com o retorno do empreendedor, sendo anexadas ao EIV apresentado as

complementações solicitadas e efetuada uma análise preliminar pela arquiteta Arlete do

Plano Diretor, os membros da CPS passam a discutir os próximos passos a serem

efetuados. É levantada a questão da retirada 1 desaparecimento do arroio que passava sobre

o lote por ocasião da abertura da rua sem nome ao norte das glebas. Os membros da CPS

solicitam que seja averiguada previamente a situação deste processo relativo ao arroio junto

a procuradora do Município, Ora. Cinara Vila, antes da continuidade do processo de análíse

do EIV. É tambêril solicitado ao requerente que anexe a Licença Prévia Ambiental. quando
for emitida ou informe o número do protocolo. ----------- ---- _

2) Protocolo 521125 de Arcari Empreendimentos Imobiliários Ltda solicitando Diretrizes

Urbanisticas para Condomínio de Unidades autônomas situada na rua Pedro Adams Filho,

Bairro Santo Afonso. com 420 Unidades Habitacionais em 21 torres de apartamentos (setor

CCS. CTT e SM1, cod loco 21.001.00500, matrícula RI123.308, área do terreno 19.485,05m2,

área total construída conf. LP008/2018 DLA de 28.708,95m2). Os membros da Comissão.

considerando as análises prêvías pelos diversos setores da prefeitura do EIV apresentado e

das definições junto a administração municipal e empreendedor, decidem pela emissão da

DUE CPS 09/2018 nas condições gerais para CUA e com as seguintes condições

específicas: 1. Deverá ser implantada pelo empreendedor a infraestrutura na rua projetada,

b'.:;m como nos alargamentos viários das avenidas Pedro Adams Filho e Primeiro de Março

~ ag



conforme projetos específicos e orientações a serem fornecidos pela Prefeitura Municipal de

Novo Hamburgo (geométrico, drenagem, pavimentação, sinalização e iluminação pública): 2.

Deverá ser executado pelo empreendedor demais infraestruturas conforme orientação das

concessionárias de serviços, se for o caso; 3. Deverão ser entregues à Prefeitura Municipal

de Novo Hamburgo as matrículas geradas pelo desmembramento da rua projetada para fins

de efetivação da doação averbada na matrícula; 4. Deverão ser atendidas as condições do

Parecer Técnico08/2018 da Diretoria de Trânsito / SEMOP, relativas às condições de acesso

ao lote áreas de aceleração e desaceleração, sinalização horizontal, vertical e semafórica.

acessibilidade. segurança, etc.: 5. Instalação de contentores de batedor traseiro para lixo

orgânico e seco, instalados em locais de fácil acesso para coleta de empresa contratada; 6.

.Arborização dentro e fora do lote e condições de manejo e conservação da APP conforme

licenciamento ambiental- LP 08/2018/DLAI SEMAM; 7. Instalação de câmaras de vigilância

Interligadas ao sistema municipal de monitoramento conforme orientação da Guarda

Municipal: 8. Manter permeabilidade visual de muros e cercas ao longo da testada para a rua

projetada: 9. Quanto a questões de drenagem e retenção pluvial no lote, deverão ser

observadas as diretrizesespecífícas do DEPI SEMOP: 10. Quanto aos impactos relativos as

obras, deverão ser seguidas as orientações do licenciamento ambiental quanto a ruído~,

deposição de resíduos da construção civil e aterros ou corte de terreno; 11.Ainda quanto às

obras, deverão ser seguidas as orientações da SEMOPI DT quanto ao trânsito de veículos

pesados e máquinas, desvios de fluxos veiculares para as obras viárias. e demais

orientações quanto ao recapeamento e manutenção das vias ao final das obras. ---- _

3) Pmtocolo 54658~ de Hamburgo Village Incorporações Ltda. solicitando parecer da CPS

quanto a permuta do alargamento da Rua Mundo Novo em frente ao Condomínio Hamburgo

Village I, os membros da comissão entendem ser de interesse urbanístico a presente

permuta. Demais questões e procedimentos deverão ser tratados pelos setores
competentes. -------------- ---------- ------------- ------------- -------____ _ .. _

4) Protocolo 555948 de Baliza Emf)reendimentos Imobil1ários Ltda. solicitando diretrizes

urbanísticas para CUA com 153 UH e 153 vagas de estacionamento em área situada na rua

Carlos Lanzer 127, bairro Rondônia (setor SM1, Cod loc 13.016.00913, RI 84.958 e área= xx

m2
; cod loc 13.016.00893, RI 84.957 e área = xx m2). Os membros da CPS, considerando a

rua Carlos Lanzer ter caráter local com acesso pela lateral da Brigada Militar (Karl Schinke e

Pedro Petry) e pela lateral da Comusa, solicita parecer prévia da Diretoria de Trânsito sobre

a necessidade de maiores estudos ou diretrizes específicas para o empreendimento. ---------



Em Assuntos gerais é comentado a respeito da urbanização da área objeto de ação civil

pública 019/1.17.0011740-5, envolvendo as empresas SOPRASINOS, OIULI e ITe e o

Município de Novo Hamburgo (lotes com código de localização 23.034.01186, 23.034.01797,

23.034.01122 e outros) com solução a ser adotada considerando o projeto de regularização

fundiária da AIS 1 -:-Vila das Flores, a contenção dos taludes e .as conexões viárias entre as

ruas existentes e as projetadas. Também são comentadas possibilidades de resolução de

questões relativas ao loteamento Sãó Rafael, cujos proprietários propõe ao município

Regularização Fundiária Especifica que não é considerada pertinente pelos membros da

Comissão. Encerrada a reunião é lavrada esta ata que segue assinada pelos presentes.

Laís Corteletti

Arlete Erbert

Ricardo AI-Alan

Ulisses José da Silva

Loazi Bruna Schmitz

Anna Lúcia Kintschner
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MATRíCULA
120.733

ôl<"íctô 6õ u<;tSmõ DE mOVEIS
COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS
LIVRO N.o 2 - REGISTRO GERAL .

Nm'O Hamburgo.ll de abril de 2016

IMÓVEI~: Um terreno situado no Bairro Canudos, no quarteirão indefmido formado pelas ruas João
SchWâh Filhô é Millldõ Nôvô, cotfi âfêâ dê 463,£)5 .metrós qUàdradós, medindó 14,00 metros de
frente ao leste para a rua João Schwan Filho, lado ímpar, frente essa distante 91,60 metros da rua
Mundo Novo, que lhe fica ao norte; 14,10 metros ao oeste, 33,00 metros ao norte, e 33,00 metros ao
sul, confh>ntando com imóveis de Hamburgo Village Incorporações Ltda.
~OpmÁRlO: Município de Novo Hamburgo, inscrito no CNPJ sob n° 88.254.875/0001-60,
com sede na rua Guia Lopes; nO 4.201, Bairro Canudos.
ER~~Q~NçIA: Transcrição nO3849, do livro 3 D, datada em 05.08.1943.
FORMA DE TíTULO: Oficio n° 7-D/08 - SEMADIDGD/JMG, de 22 de março de 2016, da
Prefeitura Municipal de Novo Hambw-go, e documentos apresentados.
MatricuJa aberta em conformidade com o Art. 195-A, da Lei 6.015 de 31.12.1973.
O imóvel destina-se à rua qori~do Wil~m (trecho ao oeste da rua João Schwan Filho).
Data supra. Escrevente: .JJeJ~c:J...
CT.Gc.Prot.no 365.277, de 29.03.2016.
Emolumentos: R$J7,1O, Selo: 0396.03.1500001.25482 = RSO,70. Processamento Eletrônico de
Dados: ~$4~1O, Selo: 0396.01.1500003.51356 == RSO,40.

---..
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j)/G 2.010 Y8

23.oA9. 00'111
Certifico que a presente, extraída nos termos do S 10
do Art. 19. da Lei 6.015/73. é cópia autêntica da

matricula a que se refere. Dou fé.
~:-"".NO~"urgo:;~~de~~~ __ . ._..
-~-_._._-----_._--
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PARECER TÉCNICO MATRICULA 120.733:

Data de referência:
13/0i7/201811:28:35

Informações complementares:
Número de variáveis: 16
Número de variáveis consideradas: 10
Número de dados: 359
Número de dados considerados: 356

Resultados Estatísticos:
Linear
Coeficiente de correlação: 0,953119
Coeficiente de determinação: 0,908436
Coeficiente de determinação ajustado: 0,906055
Fisher-Snedecor: 381,42
Significância: 0,01
Não-linear
Coeficiente de determinação: 0,897153

Normalidade dos resíduos
66% dos resíduos situados entre -1 e +1 s
90% dos resíduos situados entre -1,64 e +1,64 s
97% dos resíduos situados entre -1,96 e +1,96 s

Outliers do Modelo: 9

l-Observado Significância Crescimento Não-Linear
-23,09 0,01 11,20 %
2,03 4,38 12,20 %
14,17 0,01 6,21 %
4,33 0,01 15,00 %
-18,53 0,01 -64,10%
7,91 0,01 15,90 %
2,65 0,85 1,66 %
-3,74 0,02 0,96 %
27,67 0,01 19,30 %

Equação.
1/x
x
x
x
In(x)
In(x)
In(x)
1/x
x
In(y)

Equação
Regressares.
Data
Transação=1 Oferta= 2
Vocação comercial
esquina (S/N) Frentes
área total m2
frente m
cota
Topografia
Localização
UNITARIO/M2

Moda:

UNITARIO/M2 =2587,4589 *e /I (-454,37975 * 1/Data) *e /I (0,11493344 *Transação=1
Oferta= 2 ) *e /I (0,30124475 *vocação comercial ) *e /I (0,13934972 *esquina (S/N)
Frentes) *área total m2/1 -0,36702996 *frente m /I 0,27972403 *cota /I 0,17408392 *e /I

(-0,35342097 *1/topografia ) *e /I (0,44151299 *Localização).

o.



Data de referência:
13/07/2018 14:19:49

Informações complementares:
Identificador: 8000001
Endereço: Rua João 8chwan Filho.
Complemento: Canudos.

Dados do imóvel avaliado:
Data
Transação=1 Oferta= 2
Vocação comercial
esquina (8/N) Frentes
Área total m2
Frente m
Cota
Topografia
Localização

247,00
1,00
1,00
1,00
463,65
14,10
2,00
2,00
3,00

Valores da Moda para 80 % deconfianca
UNITARIO/M2 Médio: 561,05
UNITARlO/M2 Mínimo: 541,76
UNITARIO/M2 Máximo: 581,03

Precisão: Grau I.

Adotamos valor unitário médio da equação para estimativa global de avaliação do
terreno. Valor/m2 adotado = R$ 561,05 P/M2 pl m2 de área global de terreno.

Valor total atribuído ao terreno.
Terreno: Matrícula 120.733 com 463,65 m2.

Valor .adotado: R$ 260.000,00. (Duzentos e sessenta e um mil Reais).

Q,



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO H.Al\IIBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALçADO

REVISÃODEPARECERTÉCNICO
GRAU II GRAUI DA NBR 14.653-2.

Protocolo I DIPAT: 546588_2018.Parecer Técnico n° 235_236_2018.

Trata este Parecer Técnico da estimativa de valor do imóvel, terreno
e edificação, considerando valor a vista, e para, apenas e tão somente, ser aplicado
para efeito tributário de ITBI, balizamento de desapropriações, dação, doação,
permutas, desalienações e locações:

~OPRIETARIO: MATR.PMNHnO: SETOR: QUADRA
Hamburgo Village LOTE:
Incorporações Ltda. e
Município de Novo
Hamburgo

UNIDADE 00

Endereço: Rua I Av.: Mundo Novo e
João Schwan Filho.

Bairro Canudos.
TERRENO.___ o

V face R$ Posição Meio de Fator de correção
I quadra..

471,61M2.Area m2 Topografia. Plano. Valor face
463,65m2 corrigido

Testada Pedoloaia. Seco. Valor do lote
Construções

ISOLICITAÇÃO: DIPAT.

Determinação de valor referente à área de 471,61 m2, matricula do Registro de
Imóveis número 89.408, frente para a Rua Mundo Novo, área destinada a
alargamento de via.
Determinação de valor referente à área do Município de Novo Hamburgo localizada
na Rua João Scwann Filho, Matrícula do Registro de Imóveis n° 120.733, terreno
plano e com 14,10metros de frente para a referida Rua.
A determinação dos valores atende solicitação visando à possibilidade de permuta
entre as áreas referidas.
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Prefeitura MuniCipál de Novo Hambi.ltgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria MuniCipal de Adínlhisttação I< A M • lJ • G O IADMINISTRAÇÃO
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MEMORIAL DESCRITIVO

Matrícula: 120.733

IMÓVEL: Um terreno situado no Bairro Canudos, no quarteirão
indefinido, formado pelas ruas João Schwan Filho e Mundo Novo,
com área de 463,65 metros quadrados, medindo 14,00 metros de
frente ao leste para a rua João Schwan Filho, lado ímpar, frente essa
distante 91,60 metros da rua Mundo Novo, que lhe fica ao norte,
14,10 metros ao oeste, 33,00 metros ao norte, e 33,00 metros ao sul,
confrontando com imóveis de Hamburgo Village Incorporações Ltda.

~1.atrícula: 89.408

IMÓVEL: Um terreno situado no Bairro Canudos, no quarteirão
indefinido formado em parte pelas ruas João Schwan Filho, Mundo
Novo e sem denominação oficial, da planta das terras de Oscar Kunz,
Adriano Luiz Kunz e outros, com área de 471,61 metros quadrados,
medindo 162,00 metros de frente ao nordeste para a rua Mundo Novo,
lado par, distante 39,40 metros da esquina com a rua João Schwan
Filho, que lhe fica ao sudeste, 160,32 metros ao sudoeste
confrontando com propriedade do mesmo proprietário da gleba, 9,35
metros ao oeste confrontando com propriedade de WalterKunz ou
quem de direito.
Obs.: O imóvel objeto da presente matrícula destina-se ao
alargamento da rua Mundo Novo.

Novo Hamburgo, 09 de agosto de 2018.

Qfc, ..1.,..1:>.s:s'Iel'--I-II\L.,:>
Carlos Alberto Batista Bierhals

Topógrafo CREAlRS: 129.965-TD
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ABERTURA DE MATRICULA
RUA DOR1VALDO WlLBORN

Boirro: Canudos
Protocolo: 6012/01-3

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
DIPAT - DIRETORIA DE PATRIMONIO

PROPRIETÁRIO MUNIClP,DENl\,V~~AM:G:, ,

PREWTO MUNICIPAL ~ '-/ - J...."LA -
. LU'S LAUERMANN

LEVANTAMENTO ,OPOGRAFlCO: C2nlcí Á.6. '3';014t¥.~
CARLOS ALBERTO 8. BIERHALS
C.RLA. 129.965- TD

DESENHO; CARLOS FEVEREiRO 2016

ESCALA! 1/750
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89.408
MATRÍCULA

OFICIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
Certifico que a presente, extraida nos l~rmos do
~ 1° do Art, 19. da Lei 6.015/73, é cópia autên-
tica d matrl.c,ulaa que se refere, Dou fé.

NOv?,a~~:~.:" O 7 N .~'2005.
~j :. / ( _:~\.:.... ) C~'",~,,,,,,,_,,,,,,,~ ")---_. ~_--..,

CLARI BARRETA BRENNER • Ofi~iala
ADENEI BIER. Registrador Subs~ltuto
ANA CRISTINA GOSTENSKI-Escr Autor!zada
LENI ENDRESS Escrevente Autor~zada
VERA M.a, BARBOSA. Escrevente AutoTlzada--~ •....".t\

1;'1'\ ,')\.;

OFíCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE NOVO HAMBURGO-RS
LIVRO N, o 2 - REGISTRO GERAL

Novo Hambur 'o 28 de outubro de 2005

IMÓVEL: Um terreno, situado no Bairro Canudos, no quarteirão indefinido formado em parte
pelas ruas João Schwan Filho, Mundo Novo e sem denominação oficial, da planta das terras de
Oscar Kunz, Adriano Luiz Kunz c oulros, com área de 471,61 metros quadrados, medindo 162,00
metros de frente ao nordeste para a rua Mundo Novo, lado par, distante 39,40 metros da esquina
com a rua João Schwan Filho, que lhe fica ao sudeste, 160,32 metros ao sudoeste confrontando
com propriedade do mesmo proprietário da gleba, 9,35 metros ao oeste confrontando com
propriedade de Walter Kunz ou quem de direito.

PROPRIET ÁRIA: Fleck & Riedi Incorporações Ltda, inscrita no CNPJ sob nº
03.974.665/0001-94, com sede na cidade de Campo Bom, RS, na avenida Carlos Strassburger
Filho, nº 5326.

PROCEDÊNCIA: Matrícula nº 60.980 do livro nº 2, datada em 24.09.1993.
TÍTULO: Desmembramento.

FQRMA DE TÍTULO: Requerimento datado em 29 de agosto de 2005, e documentosapresentados.

CONDIÇÃO: O imóvel objeto da presente matricula destina-se ao alargamento da rua Mundo
Novo. ~/ /,/
Data supra. O Subst. da Oficiala: ~i£c& %~
AL.ProLnº 250.191, de 27.10.2005.
?molu.!)1cntos: R$8,30.

.~ 15121r/)/r....

23. 01Y I 06Cj1fj

CONTINUA NO VERSO
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PARECER TÉCNICO MATRICULA n° 89.408:

Data de referência:
16/07/2018 10:26:23

Informações complementares:
Número de variáveis: 16
Número de variáveis consideradas: 10
Número de dados: 359
Número de dados considerados: 356

Resultados Estatísticos:
Linear
Coeficiente de correlação: 0,952383
Coeficiente de determinação: 0,907034
Coeficiente de determinação ajustado: 0,904615
Fisher-Snedecor: 375,09
Significância: 0,01
Não-Linear
Coeficiente de determinação: 0,891524

Normalidade dos resíduos
66% dos resíduos situados entre -1 e +1 s
91% dos resíduos situados entre -1,64 e +1,64 s
96% dos resíduos situados entre -1,96 e +1,96 s

Outliers do Modelo: 10

Significância Crescimento Não-Linear
0,01 11,20 %
5,20 11,80 %
0,01 6,42 %
0,01 17,80 %
0,01 -59,30 %
0,01 6,81 %
0,24 1,94 %
0,08 0,87 %
0,01 18,60 %

T-Observado
-23,07
1,95
14,58
5,22
-20,17
-7,51
3,07
-3,39
26,48

Equação.
i/x
x
x
x
In(x)
i/x
In(x)
i/x
x
In(y)

Equação
Regressares.
Data
Transação=1 Oferta= 2
Vocação comercial
esquina (S/N) Frentes
área total m2
Frente m
cota
Topo~Jrafia
Localização
UNITARIO/M2

Moda:

UNITARIO/M2 =5782,239 *e A (-457,03628 * i/Data) *e A (0,11165495 *Transação=1
Oferté!= 2 ) *e A (0,31133271 *vocação comercial ) ..te A (0,16410448 *esquina (S/N)
Frentes ) *área total m2 A -0,32223021 *e A (-4,6774493 *1/frente m ) *cota A

0,20303807 *e A (-0,32324193 *1/topografia) *e A (0,42689745 *Localização).

Q.



Data de referência:
16/07'12018 16:27:52

Informações complementares:
Identificador: S000001
Endereço: Rua Mundo Novo.
Complemento: Canudos

Dados do imóvel avaliado:
Data 247,00
Transação=1 Oferta= 2 1,00
Vocação comercial 1,00
esquina (S/N) Frentes 1,00
Área total m2 471,61
Frente m 162,00
Cota 2,00
Topografia 2,00
Localização 3,00

Valor~s da Moda para 80 % de confiança
UNITARIO/M2 Médio: 770,10
UNITARIO/M2 Mínimo: 721,69
UNITARIO/M2 Máximo: 821,77

Precisão: Grau I.

~

-
Valor total atribuído ao terreno.
Terreno: Matrícula 89.408 com 471,61 m2.

..
IR$ 363.186,86 l
~ .!J "'-mot7l-~~,~~,~ •••-.m.i,.;~;\t'Uil'

Valor adotado: R$ 363.000.00. (Trezentos e sessenta e três mil Reais).

Novo Hamburgo, 16 de julho de 2018.

Eng. Civil Paulo Bassi.
Crea F~S11.002-0.



PROTOCOLO 546588 - PERMUTA

Considerando:

1. O alargamento da rua Mundo Novo é de interesse do município, sendo de interesse a

obtenção da propriedade de seu leito;

2. Cabe ressaltar que, por ocasião da aprovação do condomínio Village I, o alargamento

em questão foi desmembrado, gerando a matrícula da gleba do condomínio, um lote

comercial e a matrícula do leito da rua Mundo Novo;

3. No caso do condomínio, esta frente é usada há mais de dez anos, sendo de domínio

público desde o Habite-se do condomínio, devendo ser considerada a pertinência de sua

permuta junto à PGM;
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