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SAN.C.IN.FM 013
Estudo de Viabilidade Técnica

Descrição: Análise das diretrizes com a finalidade de informar o abastecimento/esgotamento,
bem como emissão de informe técnico.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (ORIGINAL)







01 (uma) via de PLANTA de Levantamento Planialtimétrico, contendo coordenadas UTM
(Datum - Córrego Alegre), e/ou PLANTA do Município de Campinas com a localização do
empreendimento ou loteamento, ou projeto arquitetônico
01(um) CD com a gleba digitalizada em AutoCad;
Preencher o MODELO 1 (Memorial de Caracterização do Empreendimento), contendo todas
as informações do empreendimento; principalmente as demandas necessárias para
empreendimentos comerciais, industriais;
O prazo de validade do Informe Técnico expedido pela SANASA (06 meses) será contado a
partir da data da sua emissão;
Pagamento da tarifa correspondente, no início do processo conforme tabela de preços de
serviços da SANASA.

Segunda via do Estudo: (sem modificação):




Segunda via dentro do prazo de validade sem modificação: Apresentar oficio solicitando a
remissão, informar o número do protocolo, isento de pagamento.
Revalidação de informe técnico: Apresentar oficio solicitando a revalidação do informe sem
modificação, informando o número do protocolo e do informe técnico. Valor a ser pago de
20% do preço da Tabela de Serviços.

Segunda via do Estudo: (com modificação):
• Apresentar oficio solicitando a revalidação do informe técnico, contendo o número do protocolo e
do informe técnico, 01 (uma) via de PLANTA de Levantamento Planialtimétrico, contendo
coordenadas UTM (Datum - Córrego Alegre ), e/ou PLANTA do Município de Campinas com a
localização do empreendimento ou loteamento, ou projeto arquitetônico
• 01(um) CD com a gleba digitalizada em AutoCad 10 ou superior (DWG);
• Preencher o MODELO 1 (Memorial de Caracterização do Empreendimento), contendo todas as
informações do empreendimento; principalmente as demandas necessárias para empreendimentos
comerciais, industriais. Valor a ser pago de 40% do preço da Tabela de Serviços.

OBS: Todos os documentos deverão ser apresentados em pastas.
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