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MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
Superintendência do IPHAN no Estado de São Paulo

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO DO IPHAN

 

TRE Nº 146 / IPHAN-SP

 

Iden�ficador de FCA

Número: 01506.000651/2019-90

Data de Protocolo da FCA

12.02.2019
 
Ao Senhor
José Guilherme Gomes
Praça da República, 180, sala 83
CEP 01045-000 - São Paulo/SP
fredi@cp5.arq.br
 
C/C
À
CETESB
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345,
CEP 05459-900 - São Paulo/SP
 
Empreendimento: “Riversul E”, situado no Município de Riversul, Estado de São Paulo.
Nº Processo IPHAN: 01506.000651/2019-90
 

O Patrimônio Arqueológico é parte integrante do Patrimônio Cultural Brasileiro (Art. 216
da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil, 1988) e como tal deve ser contemplado pelos estudos
necessários ao Licenciamento ambiental. Conforme Resolução CONAMA nº 001/1986, deve ser
contemplado no EIA/RIMA como parte do Meio Sócio-econômico.

O Termo de Referência Específico - TRE que segue estabelece o escopo mínimo a ser
tratado na elaboração dos estudos ambientais necessários ao licenciamento ambiental do
empreendimento no que é afeto ao Patrimônio Arqueológico e visa ao atendimento da legislação vigente
e no que tange a proteção do patrimônio acautelado pelo IPHAN, conforme Art. 13 da IN 01/2015.

Concluindo que o empreendimento denominado “Riversul E”, situado no Município
de Riversul, Estado de São Paulo, Processo IPHAN nº 01506.000651/2019-90, referente a projeto para
implantação de habitação de interesse social em loteamentos com área total de 96.220,00 m², foi
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enquadrado no Nível I, conforme o Anexo I da Instrução Norma�va nº 001, de 25 de março de 2015, o
IPHAN estabelece o que segue:

 

            Quanto à classificação por níveis:

 

Nível I: “De baixa interferência sobre as condições vigentes do solo, localizados em áreas
alteradas, não coincidentes com sí�os arqueológicos cadastrados." Apresentação de Termo de
Compromisso do Empreendedor – TCE, conforme art. 15.

 

Art. 15. Para aos empreendimentos classificados como Nível I na tabela constante do
Anexo I, será exigido exclusivamente o Termo de Compromisso do Empreendedor – TCE, conforme modelo
constante do Anexo III.

 

Informa-se ainda que os sí�os arqueológicos já conhecidos na área de influência do
empreendimento, mesmo que estejam fora da área a ser diretamente afetada mas possam vir a sofrer
impactos mesmo que indiretos devido à implantação e/ou à operação da a�vidade ou empreendimento,
devem ser contemplados por medidas mi�gadoras e/ou compensatórias adequadas à sua proteção e
socialização.

A autorização do IPHAN para realização de pesquisas arqueológicas em Terras Indígenas,
comunidades quilombolas ou em áreas com outras situações de sensibilidade social, não exime o
interessado de buscar, junto às ins�tuições responsáveis e/ou às próprias comunidades, as licenças ou
autorizações necessárias, quando for o caso.

Nos levantamentos quanto a possíveis bens acautelados em âmbito federal, no estado de
São Paulo, conforme previsto no Art. 13 da IN 01/2015, restou sem apontamentos para quaisquer Bens
Culturais Tombados, Valorados e Registrados, presentes na AID.

O TCE preenchido, assinado e apresentado a esta Superintendência Regional atesta a
ciência e o compromisso de Vossa Senhoria no que se refere às medidas a serem tomadas em caso de
achado de bens arqueológicos durante as obras, atendendo às exigências legais para a realização de
obras classificadas no Nível I.

Face ao exposto, na perspec�va da Salvaguarda do Patrimônio Arqueológico, este IPHAN
acolhe a solicitação e manifesta-se favoravelmente à anuência das Licenças solicitadas junto aos órgãos
ambientais (LP, LI e LO).

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

 

Cordialmente,

 
Maria Cris�na Donadelli Pinto

Superintendente do IPHAN em São Paulo

Documento assinado eletronicamente por Maria Cris�na Donadelli Pinto, Superintendente
Subs�tuta do IPHAN-SP, em 19/02/2019, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 1015909 e o código CRC D83C9867.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.iphan.gov.br/autenticidade
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 01506.000651/2019-90 SEI nº 1015909


