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Serviço Público Federal
Ministério da Cultura

Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional

Departamento [DESCREVER]
Coordenação de Pesquisa e Licenciamento

PARECER TÉCNICO nº 879/2018/COPEL/CNA/DEPAM

ASSUNTO: análise das complementações para o Parecer Técnico 779/2018 - sí o arqueológico "Sí o
da Igreja Nossa Senhora das Neves".

REFERÊNCIA: Proc. 01409.000622/2011-79

Brasília, 22 de novembro de 2018.

Senhor Coordenador

Este parecer tem o objetivo de responder às complementações encaminhadas pelo Sr. Alexandre Pinto
Coelho de Almeida, ora indicadas no Memorando nº 224/2018/IPHAN-ES (0760894) e reiteradas no
Parecer Técnico nº 779/2018/COPEL/CNA/DEPAM (0765381).

A documentação trata-se de arquivo ACCESS acerca do "Sítio da Igreja Nossa Senhora", bem como do
arquivo shapefile que indica a sua localização em relação ao empreendimento Porto Central.

Destaca-se que o shapefile referente ao sítio da Igreja Nossa Senhora foi corretamente encaminhado
(0837255), indicando que, embora o mesmo esteja rodeado pela ADA do empreendimento, não localiza-
se especificamente dentro da mesma.

A relação desta área pode ser vista na figura a baixo, provinda o shapefile encaminhado.
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A documentação apresentada, juntamente às documentações que informam acerca de mudanças na
poligonal do empreendimento (0777377 e 0777390), permitem concluir que a implantação do mesmo não
afetará o sítio arqueológico em questão. Consequentemente, tal área não deverá perpassar por nenhum
trabalho de resgate arqueológico, cabendo apenas o correto registro do Bem ali existente. 

Já arquivo ACCESS fora corretamente encaminhado e encontra-se no arquivo (0854166).

Considerando, então, que todos os documentos tenham sido corretamente apresentados, é possível
concluir pela sua aprovação e manifestar favoravelmente acerca da anuência de LI e LO para o
empreendimento em questão.

Por oportuno, e como o processo em questão trata da identificação de sítio arqueológico, orienta-se para
que o mesmo seja apreciado pela AREC/CNA.

Este é, salvo o melhor juízo, o meu parecer ao qual encaminho ao Senhor Coordenador,

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por San ago Wolnei Ferreira Guimarães, Técnico em
Arqueologia, em 22/11/2018, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eric Lemos Pereira Faus no, Coordenador de Pesquisa
e Licenciamento, em 22/11/2018, às 15:42, 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 0854423 e o código CRC B0517546.
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