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SECRETARIA DE URBANISMO
  Secretário: Maria Madalena Saint Martin de Astacio
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DESPACHOS DA SECRETÁRIA
EXPEDIENTE DE 28/02/2013
Processo nº 02/003.173/2010
Tendo em vista o constante de fls. 276, fica aplicada à empresa FORÇA
SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA multa moratória de 1% por dia útil, na
forma do Art. 592 do RGCAF, no valor de R$ 2.860,82, com fulcro no
Inciso II do Art. 589 do mesmo dispositivo legal.
Processo nº 02/000.686/2011
Concedo ao servidor Luiz Claudio Lambert Pereira, Engenheiro Civil, matrícula 10/245.431-2, a prorrogação de licença para trato de interesses
particulares, pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do Artigo 107 da
Lei nº 94/79 e do Decreto nº 10.362 de 08/08/91, a contar de 25.01.2013.
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUBGERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
APOSTILA DA SUBGERENTE
Expediente de 28/02/2013
PORTARIA “P” A/SUB/CAP/DCA Nº 1443 DE 08/12/97.
Luiz Euclides dos Santos - Agente de Administração - matrícula 14/117.782-3.
APOSTILA: Tendo em vista o que consta dos processos nºs.
02/001.433/98 e 02/002.267/12, fica assegurado ao servidor a quem se
refere o presente Ato, a contar de 02/01/13, data da aposentadoria, a
título de Direito Pessoal, na forma do disposto no artigo 205 e seus parágrafos da L.O.M.R.J. de 05/04/90, a percepção de 4/8 (quatro oitavos),
do valor integral da remuneração atribuída ao Símbolo DAI-5, referente
à Função Gratificada de Auxiliar de Chefia I, do Serviço de Apoio Administrativo, do 9º Departamento Regional de Licenciamento e Fiscalização,
da Superintendência de Parcelamento e Edificações, da Secretaria Municipal de Urbanismo.
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS
DESPACHO DO COORDENADOR
EXPEDIENTE DE 28/02/2013
02/270213/2012 - Prs XXV Incorporadora LTDA
Cumpra as Exigências
Preliminarmente deverá atender a projeção máxima definida no ? 1º do
art. 88 do RZ do Decreto 322/76;
Em caso de recurso ou prosseguimento deverá cumprir as exigências da
informação de 14/12/12 e mais:
1-Na situação:
1.1-Retificar raio de concordância e largura da Rua Corrêa Dutra;
1.2-Indicar a concordância dos alinhamentos comprovando o atendimento ao ? 11º do art. 114 do RZ do Decreto 322/76 e retirando o balanço do
embasamento sobre esta concordância;
1.3-Projetar rampas para deficiente físico no passeio de acordo com o
Decreto 8417/99;
1.4-Apor declaração referente aos reservatórios de água pluvial;
2-No subsolo:
2.1-Projetar rampa em curva de acordo como item 2.3.4.2-B do Decreto
Nº 10426/91;
2.2-Projetar seção do prisma contínua até a saída observando, também,
o atendimento ao item 2.3.7.1-D do Decreto Nº 10426/91;
3-No térreo:
3.1-Projetar rampa em curva de acordo como item 2.3.4.2-B do Decreto
Nº 10426/91;
3.2-Projetar seção do prisma contínua até a saída observando, também,
o atendimento ao item 2.3.7.1-D do Decreto Nº 10426/91;
3.3-Retificar numeração das lojas (A/B/C/...) e fechar acesso destas para
o estacionamento ou projetar galeria;
3.4-Projetar patamar com dimensão mínima de 1,20m na rampa de acesso a circulação;
4-Retirar abertura do jirau para a circulação;
5-Projetar vestiário e refeitório abrindo para a circulação comum e renomear compartimentos denominados de recepção, atendimento, sala de
controle e segurança (PUC);
6-No tipo:
6.1-Retirar fechamento da varando projetado na mesma unidade em
atendimento ao item 2.1.4.1-E do Decreto Nº 10426/91;
6.2-Dimensionar ventilação das cozinhas observando dimensões mínimas;
6.3-Retificar numeração dos apartamentos (100 a 700);
7-Juntar projeto visado pelo METRO.
02/001241/2012 - ASSESPA-RONALDO GUIMARÃES LEVINSCOHN
Cumpra as Exigências
Cumpra integralmente exigências de 13/08/2012 - Exigências n°s 1c e
1d (depende da RIO-ÁGUAS), 3 ( apresentar planta de situação visada
pela RIO-ÁGUAS), 4 (banheiro para PNE com cimensão mínima de 1,50m
conforme ítem 7.3.3.1 da ABNT/NBR 9050/2004), 13a (DPA e DPE da CEDAE), 13b (CET-RIO), 13c (SMAC), 13e (RIO-ÁGUAS), 13f (Certidão Negativa de Tributos Municipais) e Exigência n°2 de 27/11/2012 (GEO-RIO);

02/001237/2012 - ASSESPA-RONALDGUIMARÃES LEVINSCOHN
Cumpra as Exigências
Cumpra integralmente exigências de 13/08/2012 - Exigências n°s 1c (falta
RIO-ÁGUAS), 1d (depende da RIO-ÁGUAS), 3 ( apresentar planta de
situação visada pela RIO-ÁGUAS), 4 (banheiro para PNE com cimensão mínima de 1,50m conforme ítem 7.3.3.1 da ABNT/NBR 9050/2004),
12a (DPA e DPE da CEDAE), 12b (CET-RIO), 12c (SMAC), 12e (RIO-ÁGUAS), 12f (Certidão Negativa de Tributos Municipais) e Exigência n°2
de 27/11/2012 (GEO-RIO);
02/270168/2012 - GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES S.A .
Cumpra as Exigências
1- apresentar projeto em cores convencionais, a fim de identificar o objeto
do licenciamento;
2- Completar documentação: Apresentar RGI ou PAL, ART/RRT, Certidão Negativa de Tributos Municipais, CREA, etc.
02/270214/2012 - QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Cumpra as Exigências
O requerente deverá:
1). Na planta de situação:
a. Retificar nome da Rua Dr. Crespo para Av. Aldemir Martins;
b. Indicar rebaixo de meio fio de acordo com o Dec. 24384/04;
c. Indicar comprimento da via interna;
d. Retificar na Memória de Cálculo a ATE permitida, considerando a área
de recuo no cálculo, observando o que dispõe o § único do art. 18 da LC
n°104/2009 ;
2. Indicar rampas de pedestres necessárias para vencer os desníveis indicados na planta de térreo, projetando-os de modo a garantir acessibilidade a todos os espaços comuns do empreendimento,de acordo com a
NBR n°9040/04 e o Dec. n°22705/03;
3. Indicar inclinação das circulações de veículos (e rampas de veículos
caso necessárias), observando a inclinação máxima conforme art. 6º do
RPT, Dec. nº3.800/70;
4. Projetar depósitos de lixo nos pavimentos com capacidade para 2 containers, de acordo com a Norma da COMLURB;
5. Projetar depósito temporário de lixo coberto, de acordo com a Norma
COMLURB, apresentando seu projeto completo;
6. Retirar fechamento do piso ao teto das varandas (churrasqueiras);
7). Retificar endereço do projeto, identificando a Av. Aldemir Martins nas
declarações e carimbos;
8) Apresentar definição do RN para o local pela Rio-Águas;
9). Até a licença:
a. DPA e DPE CEDAE;
b. ART/RRT do PRPA e do PREO;
c. Termo de obrigação de urbanização de logradouro;
d. LMP e planta de situação SMAC;
e. Projeto visado pela Rio ÁGUAS, de acordo com o art. 22 da LC
1n°04/09;
f. Laudo e projeto visado pela GEO-Rio, de acordo com o art. 22 da LC
n°104/09;
g. Parecer Técnico e projeto visado pela CET-RIO;
OBS 1: Cabe VRP.
Deverá ser ouvida a CGPU quanto à via interna, de acordo com o disposto no art. 83 da LC n°104/09;
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS
VINCULADOS À POLÍTICA HABITACIONAL
DESPACHO DO COORDENADOR
EXPEDIENTE DE 27/02/2013
02/002031/2010 - ALBATROZ VARGEM PEQUENA EMP. IMOB.LTDA
“ALBATROZ”
Passe-se Alvará
EXPEDIENTE DE 28/02/2013
02/003115/2010 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR
Cumpra as Exigências
3- Apresentar projeto e laudo aprovado pelo CBERJ compatível com as
modificações apresentadas;
5- Corrigir título do projeto (modificação sem acréscimo de área);
6- Apresentar projeto aprovado pela SMAC, face remanejamento de áreas permeáveis;
e ainda:
I - Esclarecer novo cálculo para reservatório de água
COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO
EXPEDIENTE DE 28/02/2013
02/002.287/2011 - CONFFIANÇA EMPREENDIMENTOS LTDA.
Compareça para ciência do parecer da PG/PADM.
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
  Secretário: Carlos Roberto de Figueiredo Osório
  Rua Dona Mariana, 48 - 7ºandar - Tel: 2537-8505 - Fax: 2527-0792
_

_

_

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
EXPEDIENTE DE 28/02/2013
03/000.219/2013 – APROVO o Termo de Referência às fls. 19/20 e AUTORIZO a abertura da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do
agrupamento n° 0841/2013, a ser realizado pela Secretaria Municipal de
Transportes, no valor estimado de R$11.400,00 (onze mil e quatrocentos
reais), cujo o objeto refere-se à aquisição de 3.000 garrafões de água
mineral de 20 litros cada para atender as necessidades dos funcionários
da Secretaria Municipal de Transportes.
DECLARO que a presente despesa não se inclui na vedação do art. 42 e
encontra-se em conformidade com as exigências previstas no art. 16 e 17
da lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo, no que diz respeito a sua
adequação à Lei Orçamentária Anual vigente, não afetando as metas de
resultados fiscais, não infringindo as disposições previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e encontra compatibilidade com o Plano Plurianual.
03/000.335/2013 – APROVO o Termo de Referência às fls. 21/22 e AUTORIZO a abertura da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do
agrupamento n° 0840/2013, a ser realizado pela Secretaria Municipal
de Transportes, no valor estimado de R$29.040,00 (vinte e nove mil e
quarenta reais), cujo o objeto refere-se à aquisição de 3.500 rolos de
Etiqueta de Código de Barra e 2.000 rolos de Fita Impressora Ribbon,
visando atender as necessidades dos protocolos da Secretaria Municipal
de Transportes.
DECLARO que a presente despesa não se inclui na vedação do art. 42 e
encontra-se em conformidade com as exigências previstas no art. 16 e 17
da lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo, no que diz respeito a sua
adequação à Lei Orçamentária Anual vigente, não afetando as metas de
resultados fiscais, não infringindo as disposições previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e encontra compatibilidade com o Plano Plurianual.
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO
DESPACHOS DO COORDENADOR
EXPEDIENTE DE 27-02-2013
03/33.001.066/11 - “Torno sem efeito o deferimento do pedido de transferência, à fl.34 do processo nº 03/31.008.601/10. em apenso publicado no
D.O Rio nº 183, fls.35 de 08.12.2011 em face do parecer da I. Procuradoria do Município às fls.25/26 ”.
03/32.000.976/13 - “DEFIRO o pedido de Baixa da Cooperativa Luxo/Especial, com base no parecer da GTI”.
EXPEDIENTE DE 28-02-2013
03/31.006.220/12 - “Autorizo o credenciamento da Cooperativa Central de
Táxi do Município do Rio de Janeiro – CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO, em face do parecer de fls. 43 verso, e no parecer de fls.25 do p.a nº
03/31.003.159/2012 - apenso, e na Resolução SMTR Nº 2303 de 04/02/2013”.
03/33.000.725/13 - “DEFIRO o pedido de Baixa da Cooperativa Luxo/Especial, com base no parecer da GTI”.
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO
GERENCIA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL
EXPEDIENTE DE 28.02.13
03/01/000681/2013- 03/21/000417/2013- 03/22/000564/2013
03/22/000565/2013- 03/32/000901/2013- 03/32/001051/2013
03/32/001052/2013- 03/32/001053/2013- 03/32/001065/2013
03/33/000811/2013- 03/33/000813/2013- 03/33/000814/2013
03/33/000815/2013.
“Defiro a substituição de veículo com base no parecer supra”.
GERENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO
DESPACHOS DO GERENTE
EXPEDIENTE DE 28.02.13
03/53/000.133/13 - 03/32/000.746/13 - 03/33/000.806/13 –
03/32/001.037/13 - 03/22/000.569/13 “Defiro a permuta com base no parecer supra”.
03/21/000.435/13 – “Defiro a baixa do veículo.”
03/33/000.460/13 – “Defiro a inclusão dos veículos.”
COORDENADORIA DE REGULAMENTAÇÃO E INFRAÇÕES VIÁRIAS
ATOS DA COORDENADORA
PORTARIA TR/SUBG/CRV nº 16.626
Em 28 de fevereiro de 2013
PERMITE O ESTACIONAMENTO EM VIA DO BAIRRO BOTAFOGO
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA.
A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE REGULAMENTAÇÃO
E INFRAÇÕES VIÁRIAS - TR/SUBG/CRV, no uso de suas atribuições
legais,

Sexta-feira, 01 de Março de 2013

