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AVISO GERAL

OBRAS E SERVIÇOS DECORRENTES DA
IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

PARTICULARES

Tendo em vista a Lei Municipal 10.506, que dispõe sobre obras e serviços a serem executados no
sistema viário em decorrência da implantação de empreendimentos particulares e dá outras
providências, dentre as quais, atribui responsabili dades à CET e, pela necessidade de operacionalizar
esta determinação no tocante a formalização do Contrato; fica estabelecido a partir desta data, o
seguinte fluxo de informações:

1. Toda   e   qualquer    solicitação   encaminhada  à   CET  referente  à empreendimento particular,
classificado como gerador de tráfego ou previsto para ser implantado em área especial, deverá
ser dirigida à Presidência – PR.

a) pólos geradores de tráfego são edificações ou instalações que exercem grande atividade
sobre a população, mediante a  concentração de oferta de bens ou serviços, gerando elevado
número de viagens, com substanciais interferências no tráfego do entorno e a necessidade de
grandes espaços para estacionamento ou carga e descarga.

      b)   áreas    especiais    de    tráfego   são   áreas   que  apresentam saturação da capacidade viária
            constatada pelos órgãos competentes, definidas em Lei específica.

2.   A   Superintendência   Geral  de  Projeto,   Planejamento e Educação – SP/Núcleo de Pólos
     Geradores  - NPG, deverá:

a) providenciar abertura de “Expediente” para arquivamento de toda a documentação.

b) Rever     as    diretrizes   fixadas    e    o   projeto  correspondente, com o assessoramento da
Superintendência de Engenharia de Tráfego – SET.

c) encaminhar à Gerência de Compras e Contratações – GCC O “Expediente” contendo o
projeto de engenharia a ser executado no sistema viário e anexos (interferências, projeto de
obra, especificação técnica e quantificação de material).

2. A Gerência de Compras e Contratações – GCC, de posse do “Expediente”, deverá:

a) encaminhá-lo para Superintendência de Sinalização – SSI à fim de obter o prazo para
implantação do projeto.

b) encaminhá-lo posteriormente para a Gerência de Análise de Preços e Custos – GAP, à fim de
obter preços atualizados e índice de reajustes.
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c) elaborar a “Proposta Técnica e Financeira” e encaminhá-la ao Solicitante através de “Carta
Externa”.

d) formalizar o “Contrato” .

e) entregar o “Expediente” à Gerência Financeira – GFI, imediatamente após a assinatura do
“Contrato” , para que se efetive no ato o recebimento dos valores através de emissão de
“Recibo” e consequenteregistro contábil.

f) anexar no “Expediente” todos os documentos que deram origem ao Contrato, e encaminhá-
lo à Superintendência Geral de Projeto, Planejamento e Educação – SP / Núcleo de Pólos
Geradores – NPG, para indicação do contraparte do Contrato.

3. A Gerência Financeira – GFI, de posse do “Expediente”, deverá:

a) formalizar a indicação do contraparte.

b) encaminhar o “Expediente” à Gerência de Suporte para arquivamento.

UO DE ORIGEM:   (Não consta no original)


