
 LICENÇA DE INSTALAÇÃO

INÍCIO: TÉRMINO: FASE DE IMPLANTAÇÃO:

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:

FASE DE OPERAÇÃO:

BACIA HIDROGRÁFICA:

CORPO RECEPTOR:

TERRENO: ÁREA CONSTRUÍDA:

ÁREA  -  METRO QUADRADO:

A  Prefeitura  Municipal  de  Campinas,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  foram  conferidas  pela  Lei  Municipal  nº 13.508  de
22/12/2008 e pelo Termo de Convênio  assinado com a CETESB em 03/06/2009 para ampliação do  licenciamento  de  obras  e
atividades constantes da  Deliberação  CONSEMA 33/09,  do  Conselho Estadual do Meio Ambiente,  e  o  disposto  no  Decreto 
Municipal 17.261/11, concede a presente licença, nos termos e condições nela constantes;  

 

A presente licença está sendo concedida  com  base  nas  informações  apresentadas  pelo  interessado  e  não  dispensa  nem 
substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal;

 

HORÁRIO AUTORIZADO PARA OBRAS:

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁTEL :

PÁGINA:

UGRHI:

CLASSE:

TIPO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:

ATIVIDADE AO AR LIVRE: NOVOS EQUIPAMENTOS:

4 - USO DA SMVDS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

05 - PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ

As Exigências Técnicas, relação de equipamentos, capacidade produtiva e outras observações, partes integrantes desta licença, 
estão relacionadas em folha anexa;

Esta licença aprova a implantação do empreendimento, nas condições nela estabelecidas, e não autoriza, de qualquer forma,  a 
sua operação;

 
A empresa não poderá iniciar a operação deste empreendimento, sem que a  respectiva  Licença de Operação  seja  concedida 
pela Prefeitura Municipal de Campinas, sob pena de aplicação de penalidades previstas na legislação;

 

 

A  presente  licença  está sujeita  a caducidade, nos termos do artigo 24 § 3° do Decreto 17.261 / 11.

 

Deverá ser requerida a Licença de Operação, antes da data prevista para o início  das  operações,  a qual  não  será  concedida 
caso não tenham sido atendidas as Exigências Técnicas integrantes desta Licença;
 

 

NÚMERO:

NÚMERO:

DATA:Nº DO PROCESSO PMC / SMVDS:

NOME:

DESCRIÇÃO:

CNPJ:

LOGRADOURO:

1 - DADOS DA LICENÇA

2 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3 - CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO - ATIVIDADE PRINCIPAL

BAIRRO: CEP: LICENÇA PRÉVIA N°:COMPLEMENTO:

NOVO EMPREENDIMENTO
OU ATIVIDADE

EDIFÍCIO EXISTENTE
NOVOS 
EQUIPAMENTOS

AMPLIAÇÃO, REFORMA OU 
MODIFICAÇÃO

VALIDADE:PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



NÚMERO: DATA:Nº DO PROCESSO PMC / SMVDS:

5 - DADOS DA LICENÇA

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

PÁGINA:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁTEL :



OBSERVAÇÕES

FO843/FEV/10 -  ALTERADO 05/12 - JAN/13 - VIA ÚNICA - FORMATO A4 (210X297mm) 

PÁGINA:

Formulário elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão e Controle - Ramal: 0446

NÚMERO: DATA:

6 - DADOS DA LICENÇA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

Nº DO PROCESSO PMC / SMVDS:

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁTEL :


	Texto: 
	1: 03/02/16
	5: Aeroportos Brasil Viracopos S.A. - Linha de Transmissão de Energia 138 kV Viracopos
	6: Rodovia Santos Dumont, Km 66
	7: 
	8: Sl. 357, Prédio Adm.
	9: Parque Viracopos
	12: Linha de Transmissão de Energia 138 kV Viracopos, visando atender o aumento da demanda energética do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, SP. 
	13: Capivari
	14: xxx
	15: xxx
	16: xxx
	17: 
	18: xxx
	19: xxx
	20: 7:00h
	26: 
	27: 01
	32: Para obtenção da Licença Ambiental de Operação, o interessado deverá comprovar, através de relatórios, o atendimento das seguintes exigências técnicas: 1. Executar Programa de Controle de Obras, conforme apresentado a esta SVDS, contemplando as seguintes medidas ambientais: o A localização do canteiro de obras deverá ser feita na área em questão, atendendo as normas pertinentes de Segurança do Trabalho, devendo-se utilizar sanitários químicos quando da impossibilidade de uso da rede pública coletora de esgotos para coleta dos efluentes líquidos sanitários a serem gerados na obra, dando-se a correta destinação e estes resíduos; o Fica proibido qualquer lançamento de quaisquer efluentes líquidos em galerias de águas pluviais, diretamente no solo ou em corpo hídrico;o Deverão ser adotadas todas as medidas para se evitar o desenvolvimento de processos erosivos durante as obras;o A habilitação de caixas de empréstimo e/ou bota-foras, deverá ser precedida de comunicação a esta SVDS, indicando sua localização, medidas de controle de processos erosivos e plano de encerramento, sendo vedadas a utilização de quaisquer APP´s ou áreas com vegetação nativa;o Manter regulados e em bom estado os motores de máquinas e equipamentos utilizados na obra de modo a minimizar a emissão de gases poluentes e material particulado;o Proceder à cobertura da caçamba dos caminhões que transportem materiais passíveis de carreamento pelo vento (terra, areia, cimento, etc.) e exigir o mesmo dos fornecedores de insumos para a obra;o Umedecer e limpar diariamente as vias de acesso para controle da poeira em suspensão e materiais barrosos durante a fase de escavação;o O horário de trabalho deverá se limitar a um horário compatível, sendo vedada atividade de máquinas no período noturno;o Os níveis de ruídos emitidos pela atividade de construção não deverão ser passíveis de causar incômodos aos vizinhos, restringindo o funcionamento das máquinas no horário das 07:00h às 18:00h.o Não está autorizada a implantação de pátio de abastecimento ou de lavagem de máquinas e equipamentos, bem como qualquer reservatório de combustíveis.o Devem ser apresentados comprovantes da última inspeção do maquinário utilizado na obra;  2. Executar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos contemplando as seguintes medidas ambientais:o Deve ser apresentado comprovante de recebimento dos resíduos sólidos proveniente das obras;o Os resíduos sólidos oriundos do canteiro de obras deverão ser encaminhados conforme suas características, atendendo às orientação do Departamento de Limpeza Urbana - DLU da Secretaria Municipal de Serviços Públicos;o Deverão ser realizadas ações de educação ambiental para os trabalhadores da obra, visando ao cumprimento das exigências estipuladas neste parecer.   
	37: 1. Esta Licença Ambiental de Instalação se refere às obras da Linha de Transmissão 138 kV Viracopos, sendo emitida em caráter PARCIAL, não sendo válida para o trecho a ser instalado dentro dos limites da faixa de servidão da empresa América Latina Logística - ALL. 2. Para emissão de Licença de Instalação do trecho mencionado no item anterior, deverá ser apresentada autorização expressa da operadora da via férrea; 3. A Linha de Transmissão 138 kV Viracopos terá início no Ramal de Transmissão Viracopos e Término na futura Subestação Viracopos 2, visando atender ao aumento da demanda energética do Aeroporto Internacional de Viracopos. 4. Esta Licença foi emitida mediante a Autorização CETESB nº 11175/2014, devendo ser atendidas todas as exigências constantes do TCRA nº 10489/2014.
	2: 04/2014-II
	3: 2013/10/30215
	4: 03/02/2014
	6a: 14.522.178/0001-07
	25: AR-ÁGUA-SOLO-RUÍDOS
	38: 
	39: 03
	33: 
	34: 02
	10: 13052-901
	11: 01/2014-II
	21: 18:00h
	22: xxx
	23: xxx
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