
 LICENÇA DE OPERAÇÃO

NÚMERO:

INÍCIO: TÉRMINO: ADMINISTRAÇÃO:

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:

PRODUÇÃO:

DATA:Nº DO PROCESSO PMC / SMVDS:

NOME:

BACIA HIDROGRÁFICA:

CORPO RECEPTOR:

TERRENO: ÁREA CONSTRUÍDA: ATIVIDADE AO AR LIVRE: NOVOS EQUIPAMENTOS:

ÁREA  -  METRO QUADRADO:

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

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

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

PÁGINA:

UGRHI:

05 - PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
CLASSE:

TIPO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:

DESCRIÇÃO:

BAIRRO: CEP: LICENÇA DE INSTALAÇÃO N°:COMPLEMENTO:

CNPJ:

1 - DADOS DA LICENÇA

3 - CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO - ATIVIDADE PRINCIPAL

4 - USO DA SMVDS

VALIDADE:

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  do  licenciamento  de  obras  e  atividades  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 itens e condições nela constantes; 

 

A  presente  licença  não  dispensa   nem  substitui  quaisquer Alvará ou Certidões de qualquer natureza, exigidos  pela   legislação 
federal, estadual ou municipal;

 

Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos e operados adequadamente, de modo a conservar  sua 
eficiência; 

 

Alterações ocorridas após a concessão desta licença deverão ser precedida das respectivas licenças prévia  e  de  instalação,  nos 
termos do artigo 4° do Decreto Municipal 17.261 /11;

Caso venham a existir reclamações da população vizinha  em  relação  a  problemas ambientais  causados pela  interessada,  esta 
deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de urgência;

Poderão ser formuladas novas exigências durante o curso de  validade  desta licença,  em função  das modificações ocorridas  em 
legislação ou normas técnicas pertinentes ao caso, não ficando esta licença adstrita somente às exigências nela contidas;

O não atendimento às exigências e condicionantes da licença implicará  na  sua suspensão ou cassação  nos termos  do  artigo 27 
do Decreto Municipal 17.261 / 11;

A renovação desta licença deverá ser requerida com antecedência mínima  de  120 (cento e vinte) dias  da  data  de  expiração  do 
seu prazo de validade, nos termos do artigo 24 ‘caput’ do Decreto Municipal 17.261 / 11;

NÚMERO:LOGRADOURO:

2 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

NOVO EMPREENDIMENTO
OU ATIVIDADE

EDIFÍCIO EXISTENTE
NOVOS 
EQUIPAMENTOS

AMPLIAÇÃO, REFORMA OU 
MODIFICAÇÃO

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

FO865/AGO/10 -  ALTERADO 05/12 - 01/13 - VIA ÚNICA - FORMATO A4 (210X297mm) 

PÁGINA:

Responsável pela  Arte - Final  -  PMC - Secretaria Municipal de Gestão e Controle - 2116-0446

NÚMERO: DATA:Nº DO PROCESSO PMC / SMVDS:

6 - DADOS DA LICENÇA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

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


	Texto: 
	1: 
	5: Aeroportos Brasil Viracopos S.A. - Linha de Transmissão de Energia 138 kV Viracopos
	8: Sl. 357, Prédio Adm.
	9: Parque Viracopos
	12: Linha de Transmissão de Energia 138 kV Viracopos , visando atender ao aumento da demanda energética do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas/SP.
	13: Capivari
	14: xxx
	15: 2
	16: xxx
	17: xxx
	18: xxx
	19: xxx
	20: xxx
	26: 
	27: 01
	32: 1. O interessado deverá realizar monitoramento constante do solo e dos corpos d'água na área do empreendimento, objetivando detectar eventuais formações de processos erosivos e assoreamento dos recursos hídricos. 2. Em caso de ocorrência de um dos processos acima citados, deverão ser tomadas as providências necessárias para sua correção, em caráter imediato, com comunicação à S.V.D.S. 3. Deverão ser monitoradas as condições do solo na área particular situada nas adjacências do poste/vértice V6, para adoção das devidas providências junto ao proprietário caso seja constatado o agravamento de processos erosivos, que coloquem em risco as instalações da Linha de Transmissão. 4. Deverá ser cumprido integralmente o TCRA firmado junto à CETESB sob nº 10489/2014, ou qualquer outro   termo de compromisso que venha a substituí-lo ou complementá-lo.  
	37: 1. A presente licença se refere à Linha de Transmissão de Energia Elétrica 138 kV, com 3,064 Km de extensão, iniciando no Ramal de Transmissão 138 kV Viracopos e terminando na Subestação Viracopos 2, conforme traçado e projetos apresentados à S.V.D.S.  2. Conforme Art. 30, parágrafo 3º do Decreto 18.306/2014, esta Licença não é passível de ter seu prazo expirado, sendo válida por tempo indeterminado.  3. Quaisquer eventuais alterações no caminhamento e/ou projeto da Linha deverão ser submetidas a um novo processo de licenciamento ambiental. 4. A presente licença ambiental não dispensa nem substitui quaisquer alvarás, licenças, autorizações ou certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal ou estadual. 5. A presente licença não reconhece direito à propriedade, atendo-se somente aos aspectos ambientais. 6. As exigências e observações formuladas neste documento permanecerão válidas e deverão ser atendidas em caso de transferência da responsabilidade pela operação do empreendimento a outro órgão ou empresa.
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