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Joinville, 23 de junho de 2020. 

 

 

 

À 

Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável - SEPUD 

Marcos Alexandre Polzin 
Geógrafo / Gerente 

Unidade de Pesquisa, Documentação e Georreferenciamento. 

 

 

 

Ref.: Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 

Parecer Técnico SEI nº 6310545 

Solicitação de Revisão e Alteração da Minuta do Termo de Compromisso 

Protocolo nº 52.932/2019 
 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MÉDICAS, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 76.590.884/0001-43, com sede na 

Avenida Otto Boehm, nº 478, Bairro América, município de Joinville / SC, CEP: 89.201-700, tendo em 

vista o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para implantação do CONDOMÍNIO COMERCIAL 

UNIMED, situado na Avenida Marquês de Olinda, s/nº, Bairro Costa e Silva, município de Joinville / 

SC, CEP: 89.218-528, bem como, o Parecer Técnico SEI nº 6310545 e a reunião realizada na sede do 

SEPUD na data de 17/06/2020, vem por meio deste solicitar REVISÃO E ALTERAÇÃO DA 

MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO (MINUTA SEI Nº 6339766/2020 - SEPUD.UPD), 

exclusivamente, o item a seguir transcrito, levando em consideração as especificações e diretrizes 

apresentadas na sequência. 

 

 

3 – O condicionamento da manutenção do Alvará de Construção à: 

 

3.6 – Readequação do projeto em relação aos acessos ao empreendimento considerando: 

 

a) Entrada de veículos somente pela Rua Guilherme. 

 

b) Saída de veículos poderá ser mantida na Av. Marquês de Olinda, podendo também ser proposta 

uma saída secundária pela Rua Guilherme. 
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Considerações: 

 

A UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MÉDICAS é uma empresa administrativa voltada para a área da saúde, que preza o 

cuidado e bem estar de seus funcionários e colaboradores. Dentre essas ações, a flexibilização da 

carga horária e horário de entrada e saída, são algumas das ações realizadas pela empresa. 

 

Somado a flexibilização de horários, o direcionamento de funcionários e colaboradores ao acesso 

secundário do empreendimento, feito pela Rua Guilherme, possibilitará um melhor acesso ao 

estacionamento projetado e facilitará nas questões de logística interna de controle e também de uso do 

espaço. 

 

Outro fator a ser considerado, é a projeção arquitetônica da fachada do prédio principal, com estrutura, 

materiais e elementos paisagísticos que se destacam na paisagem da região e se integra com o 

remanescente florestal na região da Rua João Pessoa e frente com a av. Marquês de Olinda. Assim 

sendo, a UNIMED - FEDERAÇÃO busca apresentar aos seus visitantes, desde o primeiro acesso, uma 

visão harmônica e paisagisticamente estruturada e equilibrada das suas novas instalações. 

 

Ademais, o acesso pela Av. Marquês de Olinda é extremamente relevante para estratégia de negócio, 

viabilidade econômica e proposta arquitetônica já consolidada pela Direção da Unimed, assim como 

pelos demais órgãos públicos fiscalizadores e regulamentadores. 

 

Levando em consideração os estudos apresentados pelo SEPUD durante a reunião técnica realizada no 

dia 17/06/2020 o empreendedor se compromete a realizar infraestrutura de contenção e delimitação de 

conversão à esquerda, sentido centro – bairro, direcionando a entrada na sua guarita principal apenas no 

sentido bairro – centro. Salienta-se que devido ao recuo da cancela de acesso, é projetada uma canaleta 

de acumulação dentro da propriedade de até 08 veículos, evitando paralização de veículos na via de 

acesso – Av. Marquês de Olinda. 
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Corroborando com as diretrizes viárias projetadas e de acordo com as especificações técnicas 

demonstradas pelo SEPUD, as particularidades da UNIMED – FEDERAÇÃO apresentadas no Estudo 

de Impacto de Vizinhança, bem como, dada as características do acesso secundário pela Rua Guilherme, 

é compromisso do empreendedor regulamentar o acesso de veículos de manutenção e operação do 

funcionamento da sua unidade por essa via. Comprometendo-se a normatizar e a instruir terceiros e 

prestadores de serviços quanto as questões relacionadas à entrada e saída do seu empreendimento. 

 

Assim, tendo por base as considerações elencadas, bem como, os aspectos e apontamentos levantados 

na reunião realizada, sugere-se as seguintes alterações ao item 3.6 previamente descrito: 

 

 

3 – O condicionamento da manutenção do Alvará de Construção à: 

 

3.6 – Readequação do projeto em relação aos acessos ao empreendimento considerando: 

 

a) Entrada de funcionários, colaboradores e manutenção/operação somente pela Rua 

Guilherme. 

 

b) Entrada de diretores + Gerentes + Coordenadores + Visitantes pela Av. Marquês de 

Olinda. 

 

c) Saída de veículos pela Av. Marquês de Olinda e saída secundária pela Rua Guilherme. 

 

d) Saída de veículos de manutenção/operação exclusivamente pela Rua Guilherme. 

 

e) Implantação de taxão na faixa de divisa dos rolamentos da Av. Marquês de Olinda até a 

extrema do terreno objeto do EIV. 

 

f) Normatização e padronização de horários de entrega, manutenção, operação, 

excetuando urgências e emergências. 

 

 

Sendo essas as considerações elencadas para tal solicitação de alteração, aguardamos deferimento. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
OAP Consultores Associados. 
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PARECER TÉCNICO SEI Nº 6310545

 

Comissão Técnica Multidisciplinar EIV

 

Requerente: Unimed do Estado de Santa Catarina - Federação Estadual das Cooperativas Médicas
Protocolo n°: 52.932/2019
Endereço do Empreendimento: Av. Marquês de Olinda, s/nº - Bairro Costa e Silva - Joinville - SC

 

Assunto: Parecer Técnico Conclusivo do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) Condomínio Comercial
Unimed

 

Após análise do Estudo de Impacto de Vizinhança, protocolado em 06 de dezembro de 2019, a Comissão
Técnica Multidisciplinar de Estudo de Impacto de Vizinhança não solicitou complementações do estudo.
Após análise do EIV os técnicos determinaram o encaminhamento para audiência pública em 20 de
dezembro de 2019 através do Ofício SEI Nº 5360098/2019 - SEPUD.UPD

A convocação da audiência pública foi publicada no Jornal A Notícia na data de 31 de janeiro de 2020, com
base na legislação em vigor. A audiência pública ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2020, às 19h00, no
Colégio Exathum localizado na Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 406, Bairro Santo Antônio em
Joinville.

Os questionamentos feitos na referida Audiência Pública, se deram, principalmente: 1) em relação aos
impactos durante as obras; 2) sobre o abastecimento de água e destinação dos efluentes sanitários quando o
empreendimento estiver em funcionamento; 3) em relação ao porte do empreendimento e 4) sobre os
impactos no trânsito local, uma vez que existem outros empreendimentos de grande porte nas proximidades.

Foram solicitados pareceres técnicos à Unidade de Drenagem - SEINFRA e à Unidade de Mobilidade -
SEPUD, respondidos pelos memorandos SEI Nº 5920370/2020 - SEINFRA.UND , de 18/03/2020, e SEI Nº
6252802/2020 - SEPUD.UMO, de 13/05/2020, respectivamente.

A partir das informações contidas no EIV, da documentação proveniente da audiência pública, sua ata e
gravação, bem como dos pareceres elaborados pela Comissão durante o processo de análise do EIV, a
Comissão Técnica Multidisciplinar vem emitir o seguinte Parecer Técnico Conclusivo (PTC):
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Considerando o significativo incremento nos sistemas de abastecimento de água, energia e saneamento;

Considerando o possível impacto de tráfego e ruído gerado devido à movimentação de veículos e máquinas
durante a fase de execução e operação do empreendimento;

Considerando a segurança de pedestres, ciclistas e demais envolvidos no trânsito local;

 

Recomenda:

 

1 – A aprovação do EIV fica condicionada ao firmamento do Termo de Compromisso junto à
Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD;

2 – O condicionamento da emissão do alvará de construção à:

2.1 – Apresentação e aprovação dos seguintes itens à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA:

a) Plano detalhado de Execução de Obras destacando as medidas mitigadoras referentes aos impactos
gerados, principalmente, pela circulação de veículos pesados em todas as etapas de implantação do
empreendimento;

b) Cópia do contrato firmado entre a Unimed do Estado de Santa Catarina - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas e a Companhia Águas de Joinville, conforme previsto no Estudo de Impacto de
Vizinhança;

3 – O condicionamento da manutenção do Alvará de Construção à:

3.1 – Instalação e manutenção de placa informativa, em local visível, contendo informações sobre o Estudo
de Impacto de Vizinhança, conforme modelo apresentado pela Secretaria de Planejamento Urbano e
Desenvolvimento Sustentável;

3.2 – Utilização pelo empreendedor de sistema para escavação de estacas tipo “Perfuratriz”;

3.3 – Manutenção de área de operação e manobra para máquinas, caminhões e equipamentos, inclusive carga
e descarga de material da obra, no interior do imóvel;

3.4 – Apresentação, em até 60 (sessenta) dias após a emissão do alvará de construção, de Solução técnica
para a retenção e descarga de águas pluviais, considerando toda a área impermeabilizada em função da nova
construção, com projeto aprovado pela Unidade de Drenagem da SAMA;

3.5 – Apresentação, por parte do empreendedor, de projeto geométrico e de sinalização viária, conforme
croqui anexo, com aprovação da Unidade de Mobilidade da SEPUD, em até 60 (sessenta) dias após a
emissão do Alvará de Construção, levando em consideração:

a) Av. Marquês de Olinda (trecho entre Prudente de Moraes e João Pessoa): Sentido duplo;
Implantação de segunda faixa no sentido João Pessoa > Prudente de Moraes em todo o trecho; 

b) Rua Prudente de Moraes (trecho entre Av. Marquês de Olinda e Rua Guilherme): Implantação de
sentido único no sentido Marquês > Guilherme; Duas faixas de rolamento, estacionamento e
ciclofaixa;

c) Rua Guilherme (trecho entre Prudente de Moraes e João Pessoa): Implantação de sentido único na
rua Guilherme no sentido Prudente > João Pessoa; Duas faixas de rolamento e ciclofaixa.
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d) Rua João Pessoa (trecho entre Guilherme e Marquês de Olinda): Implantação de sentido único no
sentido Guilherme > Marquês; Duas faixas de rolamento e ciclofaixa.

e) Implantação de semáforo no cruzamento entre João Pessoa e Marquês de Olinda. 

3.6 – Readequação do projeto em relação aos acessos ao empreendimento considerando:

a) Entrada de veículos somente pela rua Guilherme.

b) Saída de veículos poderá ser mantida na Av. Marquês de Olinda, podendo também ser proposta uma
saída secundária pela rua Guilherme.

4 – O condicionamento à emissão do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras à(ao):

4.1 – Cumprimento do contrato firmado entre a Unimed do Estado de Santa Catarina - Federação Estadual
das Cooperativas Médicas e a Companhia Águas de Joinville;

4.2 – Apresentação e implementação do contrato firmado entre a Unimed do Estado de Santa Catarina -
Federação Estadual das Cooperativas Médicas e a Companhia de Energia Elétrica – CELESC, referente à
execução das obras de ligação da rede, conforme previsto no Estudo de Impacto de Vizinhança;

4.3 – Execução, às expensas do empreendedor, da recuperação da pavimentação asfáltica e da rede de
drenagem pluvial das Ruas Guilherme e Marquês de Olinda comprovadamente danificadas pela execução do
empreendimento;

4.4 – Execução, às expensas do empreendedor, das obras de retenção e descarga das águas pluviais,
conforme Projeto aprovado pela Unidade de Drenagem da SAMA;

4.5 – Execução, às expensas do empreendedor, conforme projeto aprovado pela Unidade de Mobilidade da
Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, da sinalização viária horizontal e
vertical conforme projeto e item 3.5 (de a a e) incluindo a viabilização do conjunto semafórico.

4.6 – Utilização do Guia Rápido de execução de calçadas disponível no Site da Prefeitura para a execução
das calçadas do empreendimento.

4.7 – Comunicação às secretarias responsáveis sobre a execução das obras, com o mínimo de cinco dias de
antecedência;

4.8 – Apresentação de relatório assinado pelo respectivo responsável técnico confirmando o atendimento às
condicionantes deste Termo ao final de cada etapa;

5 – O condicionamento a manutenção do Alvará de Localização à:

5.1 – Manutenção das operações de carga e descarga, inclusive espera, no interior do imóvel, sendo proibido
o acesso a via (saída) através de manobra de “ré”.

 

 

Atendimento às demais ações mitigadoras apresentadas no Estudo de Impacto de Vizinhança e de
responsabilidade do empreendedor.

 

Este parecer não isenta o empreendedor de seguir as exigências de outros órgãos da Prefeitura, bem como de
toda a legislação pertinente.
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Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Larissa Rodrigues Brouco, Servidor(a)
Público(a), em 21/05/2020, às 10:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Isabelle Costa Luis, Servidor(a)
Público(a), em 21/05/2020, às 10:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Rodrigues, Gerente, em
21/05/2020, às 11:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Werner de Franca Nast, Servidor(a)
Público(a), em 21/05/2020, às 11:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Gaedke, Servidor(a) Público(a),
em 21/05/2020, às 11:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Toledo Alacon, Empregado(a)
Público(a), em 21/05/2020, às 11:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 6310545 e o código CRC 2CBD5EA6.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89.201-600 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
19.0.185221-8

6310545v3
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MEMORANDO SEI Nº 6252802/2020 - SEPUD.UMO 
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MEMORANDO SEI Nº 6252802/2020 - SEPUD.UMO

 

 

Joinville, 13 de maio de 2020.
 
À SEPUD.UPD
Assunto: Parecer e diretriz quanto ao sistema viário - Estudo de Impacto de Vizinhança do Condomínio Comercial Unimed
 
Esta Unidade de Mobilidade da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável informa a previsão de

implantação de binário entre as ruas Prudente de Moraes e João Pessoa para a região do empreendimento em questão. Tal projeto, reduzirá os
impactos causados pelo acesso de veículos do Condomínio Comercial Unimed. Dessa forma, solicitamos:

Apresentação por parte do empreendimento de projeto geométrico e de sinalização viária levando em consideração:

1. Av. Marquês de Olinda (trecho entre Prudente de Moraes e João Pessoa): Sentido duplo; Implantação de segunda faixa no sentido João Pessoa >
Prudente de Moraes em todo o trecho; 

2. Rua Prudente de Moraes (trecho entre Av. Marquês de Olinda e Rua Guilherme): Implantação de sentido único no sentido Marquês >
Guilherme; Duas faixas de rolamento, estacionamento e ciclofaixa;

3. Rua Guilherme (trecho entre Prudente de Moraes e João Pessoa): Implantação de sentido único na rua Guilherme no sentido Prudente > João
Pessoa; Duas faixas de rolamento e ciclofaixa.

4. Rua João Pessoa (trecho entre Guilherme e Marquês de Olinda): Implantação de sentido único no sentido Guilherme > Marquês; Duas faixas de
rolamento e ciclofaixa.

5. Implantação de semáforo no cruzamento entre João Pessoa e Marquês de Olinda. 

Execução da sinalização viária horizontal e vertical conforme projeto e itens de 1 a 5 incluindo a viabilização do conjunto semafórico;
 
Readequação do projeto em relação aos acessos ao empreendimento considerando:

1. Entrada de veículos somente pela rua Guilherme.
2. Saída de veículos poderá ser mantida na Av. Marquês de Olinda, podendo também ser proposta uma saída secundária pela rua Guilherme.

 

Utilização do Guia Rápido de execução de calçadas disponível no Site da Prefeitura para a execução das calçadas do empreendimento.

 

  Obs.: Segue abaixo imagem ilustrando as alterações na via a serem realizadas pelo empreendimento.

https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/F%C3%B4lder-Guia-R%C3%A1pido-Cal%C3%A7ada-Legal-23092019.pdf
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Atenciosamente,
 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Daiane Bertoldi, Coordenador (a), em 14/05/2020, às 11:13, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Belegante, Coordenador (a), em 14/05/2020, às 11:13, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bendo Paulino, Secretário (a), em 14/05/2020, às 12:50, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 6252802 e o código
CRC 2CD3B6F3.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89.201-600 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
19.0.185221-8
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MINUTA SEI Nº 6339766/2020 - SEPUD.UPD 
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MINUTA SEI Nº 6339766/2020 - SEPUD.UPD

 

 

Joinville, 25 de maio de 2020.
 

                                                                                                                     MINUTA TERMO DE
COMPROMISSO

 

Unimed do Estado de Santa Catarina - Federação Estadual das Cooperativas Médicas,
empreendedor do imóvel abaixo descrito, portador do CNPJ nº ……., representado pelo Sr.…, portador do
RG n°…., CPF n°….., comprometo-me a arcar integralmente com as despesas decorrentes das obras e
serviços, descritos, necessários à minimização dos impactos decorrentes da implantação de
empreendimento ou atividade em imóvel de minha propriedade e demais exigências apontadas pelo Poder
Executivo Municipal. Declaro estar ciente de que não serão expedidas as licenças e certidões abaixo
discriminadas enquanto não restarem concluídas integralmente as medidas de prevenção apontadas no
Parecer Técnico Conclusivo – PTC, nos termos do art. 6º, § 1º e 3º, da Lei Complementar Municipal nº.
336, de 10 de junho de 2011.

Declaro, ainda, estar ciente de que o prazo de validade do PTC é de 2 (dois) anos,
podendo ser prorrogado justificadamente.

IMÓVEL:
Imóvel situado na Av. Marquês de Olinda s/nº, bairro Costa e Silva, neste município de

Joinville/SC, com Inscrição Imobiliária n°13.30.02.21.0929.000.
 
OBRAS E SERVIÇOS:
 
1 – A aprovação do EIV fica condicionada ao firmamento do Termo de

Compromisso junto à Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD;
2 – O condicionamento da emissão do alvará de construção à:
2.1 – Apresentação e aprovação dos seguintes itens à Secretaria de Agricultura e Meio

Ambiente – SAMA:
a) Plano detalhado de Execução de Obras destacando as medidas mitigadoras referentes

aos impactos gerados, principalmente, pela circulação de veículos pesados em todas as etapas de
implantação do empreendimento;

b) Cópia do contrato firmado entre a Unimed do Estado de Santa Catarina - Federação
Estadual das Cooperativas Médicas e a Companhia Águas de Joinville, conforme previsto no Estudo de
Impacto de Vizinhança;
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3 – O condicionamento da manutenção do Alvará de Construção à:
3.1 – Instalação e manutenção de placa informativa, em local visível, contendo

informações sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança, conforme modelo apresentado pela Secretaria de
Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável;

3.2 – Utilização pelo empreendedor de sistema para escavação de estacas tipo
“Perfuratriz”;

3.3 – Manutenção de área de operação e manobra para máquinas, caminhões e
equipamentos, inclusive carga e descarga de material da obra, no interior do imóvel;

3.4 – Apresentação, em até 60 (sessenta) dias após a emissão do alvará de construção, de
Solução técnica para a retenção e descarga de águas pluviais, considerando toda a área impermeabilizada
em função da nova construção, com projeto aprovado pela Unidade de Drenagem da SAMA;

3.5 – Apresentação, por parte do empreendedor, de projeto geométrico e de sinalização
viária, conforme croqui anexo Memorando SEI SEPUD.UMO 6252802, com aprovação da Unidade de
Mobilidade da SEPUD, em até 60 (sessenta) dias após a emissão do Alvará de Construção, levando em
consideração:

a) Av. Marquês de Olinda (trecho entre Prudente de Moraes e João Pessoa): Sentido
duplo; Implantação de segunda faixa no sentido João Pessoa > Prudente de Moraes em todo o trecho; 

b) Rua Prudente de Moraes (trecho entre Av. Marquês de Olinda e Rua Guilherme):
Implantação de sentido único no sentido Marquês > Guilherme; Duas faixas de rolamento, estacionamento
e ciclofaixa;

c) Rua Guilherme (trecho entre Prudente de Moraes e João Pessoa): Implantação de
sentido único na rua Guilherme no sentido Prudente > João Pessoa; Duas faixas de rolamento e ciclofaixa.

d) Rua João Pessoa (trecho entre Guilherme e Marquês de Olinda): Implantação de
sentido único no sentido Guilherme > Marquês; Duas faixas de rolamento e ciclofaixa.

e) Implantação de semáforo no cruzamento entre João Pessoa e Marquês de Olinda. 
3.6 – Readequação do projeto em relação aos acessos ao empreendimento considerando:
a) Entrada de veículos somente pela rua Guilherme.
b) Saída de veículos poderá ser mantida na Av. Marquês de Olinda, podendo também ser

proposta uma saída secundária pela rua Guilherme.
4 – O condicionamento à emissão do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras

à(ao):
4.1 – Cumprimento do contrato firmado entre a Unimed do Estado de Santa Catarina -

Federação Estadual das Cooperativas Médicas e a Companhia Águas de Joinville;
4.2 – Apresentação e implementação do contrato firmado entre a Unimed do Estado de

Santa Catarina - Federação Estadual das Cooperativas Médicas e a Companhia de Energia Elétrica –
CELESC, referente à execução das obras de ligação da rede, conforme previsto no Estudo de Impacto de
Vizinhança;

4.3 – Execução, às expensas do empreendedor, da recuperação da pavimentação asfáltica
e da rede de drenagem pluvial das Ruas Guilherme e Marquês de Olinda comprovadamente danificadas
pela execução do empreendimento;

4.4 – Execução, às expensas do empreendedor, das obras de retenção e descarga das
águas pluviais, conforme Projeto aprovado pela Unidade de Drenagem da SAMA;

4.5 – Execução, às expensas do empreendedor, conforme projeto aprovado pela Unidade
de Mobilidade da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, da sinalização
viária horizontal e vertical conforme projeto e item 3.5 (de a a e) incluindo a viabilização do conjunto
semafórico.

4.6 – Utilização do Guia Rápido de execução de calçadas disponível no Site da
Prefeitura para a execução das calçadas do empreendimento.
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4.7 – Comunicação às secretarias responsáveis sobre a execução das obras, com o
mínimo de cinco dias de antecedência;

4.8 – Apresentação de relatório assinado pelo respectivo responsável técnico
confirmando o atendimento às condicionantes deste Termo ao final de cada etapa;

5 – O condicionamento a manutenção do Alvará de Localização à:
5.1 – Manutenção das operações de carga e descarga, inclusive espera, no interior do

imóvel, sendo proibido o acesso a via (saída) através de manobra de “ré”.
 
 
Atendimento às demais ações mitigadoras apresentadas no Estudo de Impacto de

Vizinhança é de responsabilidade do empreendedor.

 

 
Joinville (SC), ......de...................................2020

 
 
 
 

 _________________________
Nome e Assinatura do Empreendedor
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