
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO

RESOLUÇÃO CPTMU Nº 001/2021, DE 31 DE MARÇO DE 2021

Reconhecer o atendimento às exigências
contidas no COMUNIQUE-SE CPTMU N°
002/2020, para a adequação do projeto
geométrico de autoria de empreendedor
privado, dos acessos ao centro comercial e
de serviços na Av. Ten Marques.

A Comissão Permanente de Transporte e Mobilidade Urbana do Município
de Santana de Parnaíba - CPTMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei Municipal no 3.291, de 5 de agosto de 2013,

CONSIDERANDO a reunião extraordinária da CPTMU no dia 26 de
fevereiro de 2021 que realizou a análise do projeto revisado, apresentado pelo
empreendedor;

CONSIDERANDO que em deliberação da pauta única, a CPTMU
considerou que o projeto revisado atendeu ao COMUNIQUE-SE CPTMU N°
002/2020, contemplando as exigências nele solicitadas;

CONSIDERANDO que a geometria dos acessos, bem como a sinalização
apresentada em projeto, foram aprovadas pela Secretaria Municipal de Trânsito;

CONSIDERANDO que a implantação do empreendimento causará impacto
sobre o viário da Av. Ten. Marques e seu entorno, e portanto se enquadrando ao
disposto na Lei N° 3237, de 18 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a
implantação de polos geradores de tráfego no Município, RESOLVE:

Art. 1º. APROVAR o projeto apresentado pela empresa
NS-Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Art. 2º. A aprovação estará condicionada à assinatura de um Termo de
Compromisso com as medidas mitigadoras dos impactos causados pela
implantação do shopping, conforme Lei n° 3237, de 18 de dezembro de 2012, onde o
empreendedor se compromete à:

1) Projetar e aprovar na SEMUTTRANS uma rota acessível do terminal de
ônibus até a entrada do empreendimento;
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2) Projetar e aprovar na SEMUTTRANS a sinalização viária no entorno imediato
ao empreendimento;

3) Implantar os projetos aprovados pela SEMUTTRANS;

Art. 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação na
Imprensa Oficial do Município.

Em Santana de Parnaíba, aos 31 dias do mês de março do ano de 2021

Veruska Ticiana Franklin de Carvalho
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Planejamento

Presidente da Comissão Permanente de Transporte e Mobilidade Urbana
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