
13/04/2020 E-mail de CorreioWeb PBH - Regido pelo Dec. Municipal 15.423 - Solicita análise e manifestação licenciamento integrado - Instala…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=996bbdf817&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4248567913344479161&simpl=msg-a%3Ar-38633… 1/3

Gerencia de Gestao Ambiental <gelua.sudecap@pbh.gov.br>

Solicita análise e manifestação licenciamento integrado - Instalação de grelhas
Av. Vilarinho
5 mensagens

Gerência de Controle de Licenciamento Urbanístico e Ambiental
<gelua.sudecap@pbh.gov.br>

9 de abril de 2020
16:52

Para: Paulo Freitas de Oliveira <dlac@pbh.gov.br>
Cc: Departamento de Apoio Tecnico a Projetos - SD <dpap.sudecap@pbh.gov.br>, Projetos Sudecap
<projetos.sudecap@pbh.gov.br>, Frederico Luciano Santos <frederico.luciano@pbh.gov.br>

Assunto: Solicita análise e manifestação licenciamento integrado
       Recomposição de 09 grelhas metálicas da Avenida Vilarinho

Prezado Paulo,

Boa tarde.

Informamos que a Diretoria de Manutenção da SUDECAP pretende realizar licitação para a execução
de serviços para a troca de 09 grelhas metálicas de poço de visita na Avenida Vilarinho entre os
números 1121 e 3600. O objetivo é sanar as patologias estruturais existentes no local. 

Em que pese tratar-se de intervenções de manutenção, objetivando garantir a sua eficiência e
funcionalidade, solicitamos a análise e manifestação dessa Diretoria sobre a necessidade de sua
submissão ao Licenciamento Urbanístico e/ou Ambiental.

Em anexo segue ofício da Diretoria de Manutenção encaminhando a demanda e o detalhe executivo
das intervenções a serem executadas.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Att.,

Cyntia Amaral Romano 
Gerência de Controle de Licenciamento Urbanístico e Ambiental - GELUA -SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Rua dos Guajajaras, 1107  |  10º andar  |  Lourdes  | BH/MG
(31) 3277 8093  |  www.pbh.gov.br

Oficio 026-2020_ Recomposição das 09 grelhas metálicas da Avenida Vilarinho 09.04.2020 (1).pdf
2377K

Departamento de Apoio Tecnico a Projetos - SD <dpap.sudecap@pbh.gov.br> 9 de abril de 2020 17:01
Para: Gerência de Controle de Licenciamento Urbanístico e Ambiental <gelua.sudecap@pbh.gov.br>
Cc: Paulo Freitas de Oliveira <dlac@pbh.gov.br>, Projetos Sudecap <projetos.sudecap@pbh.gov.br>, Frederico Luciano
Santos <frederico.luciano@pbh.gov.br>

Ciente, no aguardo de manifestação da DLAC.

Att.,
Arq. Maria Geralda de Castro Bahia | Departamento de Apoio Técnico a Projetos - DPAP-SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Rua dos Guajajaras, 1107 | 10º andar | Lourdes | BH/MG
(31) 3277 8085 | 3277 8088 | www.pbh.gov.br

http://www.pbh.gov.br/
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Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a
pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor,
apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus
sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte
do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DLAC Diretoria de Licenc. de Alta Complexidade <dlac@pbh.gov.br> 9 de abril de 2020 18:00
Para: Gerência de Controle de Licenciamento Urbanístico e Ambiental <gelua.sudecap@pbh.gov.br>
Cc: Departamento de Apoio Tecnico a Projetos - SD <dpap.sudecap@pbh.gov.br>, Projetos Sudecap
<projetos.sudecap@pbh.gov.br>, Frederico Luciano Santos <frederico.luciano@pbh.gov.br>

Prezada Cynthia,

boa tarde.
Após análise da documentação encaminhada juntamente com o ofício DCMA-SD/DPRO nº 026/2020, referente às
obras necessárias para a substituição de 09 (nove) grelhas metálicas de poço de visita, localizadas na Av.
Vilarinho entre os números 1.121 e 3.600, com o intuito de sanar patologias estruturais existentes, informamos
que as intervenções previstas não se enquadram como empreendimento de impacto, não necessitando de
licenciamento ambiental nem urbanístico.
Esclarecemos que o não enquadramento como empreendimento de impacto não desobriga o empreendedor da
obtenção das demais licenças e autorizações, exigidas pela legislação, para a execução das obras.
Att.

Paulo Freitas de Oliveira I Diretor de Licenciamento de Alta Complexidade - DLAC
Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU I Av. Álvares Cabral, n.º 217 - 11º andar - Centro -
BH/MG - CEP.: 30.170-000
3277-5092 I www.pbh.gov.br

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer
ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta
mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é
monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as
mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita,
clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.
Decreto Municipal nº 15.423/13

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Departamento de Apoio Tecnico a Projetos - SD <dpap.sudecap@pbh.gov.br> 9 de abril de 2020 18:15
Para: Departamento de Coordenacao de Manutencao das Regionais <dcma.sd@pbh.gov.br>
Cc: Mauro Lucio Ribeiro da Silva <mauroluciosudecap@pbh.gov.br>, Projetos Sudecap <projetos.sudecap@pbh.gov.br>,
frederico luciano santos <frederico.luciano@pbh.gov.br>, GELUA - Gerência de Controle Urbanístico e Ambiental
<gelua.sudecap@pbh.gov.br>

Prezado Daniel, boa noite.

Gentileza conhecer a manifestação da DLAC, presente nesta cadeia de mensagens.

Informamos que o Alvará para Execução de Obra em Logradouro Público pode ser solicitado mediante
o preenchimento e assinatura do formulário anexo (lançar no campo 1  os dados da SUDECAP), com
envio por e-mail para poderpublico.sureg@pbh.gov.br, aos cuidados da arq. Lívia.

Att.,
Arq. Maria Geralda de Castro Bahia | Departamento de Apoio Técnico a Projetos - DPAP-SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Rua dos Guajajaras, 1107 | 10º andar | Lourdes | BH/MG
(31) 3277 8085 | 3277 8088 | www.pbh.gov.br

http://www.pbh.gov.br/
https://www.google.com/maps/search/Rua+dos+Guajajaras,+1107+%7C+10%C2%BA+andar+%7C+Lourdes+%7C+BH%2FMG?entry=gmail&source=g
http://www.pbh.gov.br/
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Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a
pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor,
apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus
sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte
do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13
[Texto das mensagens anteriores oculto]

16112016145025_requerimento licenc obra lograd publ.pdf
214K

Gerência de Controle de Licenciamento Urbanístico e Ambiental
<gelua.sudecap@pbh.gov.br>

13 de abril de 2020
09:01

Para: "DLAC Diretoria de Licenc. de Alta Complexidade" <dlac@pbh.gov.br>
Cc: Departamento de Apoio Tecnico a Projetos - SD <dpap.sudecap@pbh.gov.br>, Projetos Sudecap
<projetos.sudecap@pbh.gov.br>, Frederico Luciano Santos <frederico.luciano@pbh.gov.br>

Prezado Paulo,

Ciente e obrigada pelo retorno.
Att.,
Cyntia Amaral Romano 
Gerência de Controle de Licenciamento Urbanístico e Ambiental - GELUA -SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Rua dos Guajajaras, 1107  |  10º andar  |  Lourdes  | BH/MG
(31) 3277 8093  |  www.pbh.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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