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TERMO DE COOPERACÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE

ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LENÇÓIS PAULISTA E LWARCEL

CELULOSE LTDA.

Pelo presente Termo de Cooperação, na melhor forma do direito, as partes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, Praça das Palmeiras, 55 — Centro, CEP 18.682-900,

inscrita no CNPJ sob o n9 46.200.846/0001-76, neste ato representada pelo Excelentíssimo Prefeito

ANDERSON PRADO DE LIMA, RG n2 29.268.994-9, CPF n9 248.609.968-95, simplesmente denominada

PREFEITURA, e

LWARCEL CELULOSE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia Juliano Lorenzetti

— LEP 060, KM 04 — Distrito Industrial, Município de Lençóis Paulista — SP, CEP 18682-970, inscrita no

CNPJ sob n2 53.943.098/0001-87, neste ato representada, conforme estabelecido em seu estatuto

social, pelo Sr.(a) Pedro Wilson Stefanini, Diretor Industrial, brasileiro, casado, químico, RG n2

12.946.821-6 e CPF n2 027.680.198-95, simplesmente denominada LWARCEL;

CONSIDERANDO:

Considerando que a LWARCEL, empresa produtora de celulose branqueada de eucalipto, encontra-se

instalada no município de Lençóis Paulista e atua na região desde o ano de 1985;

Considerando que em 2011 a LWARCEL iniciou o processo de licenciamento ambiental junto à CETESB,

sob n2 de processo 07/00018/17, para a ampliação da Fábrica de celulose branqueada, a qual

aumentará a produção média anual de 250.000 toneladas para 1.000.000 de toneladas;

Considerando que por exigência da CETESB a LWARCEL necessita formalizar junto à esta PREFEITURA

o presente Termo de Cooperação com foco nas atividades de manutenção das vias não pavimentadas

utilizadas para o transporte dos insumos florestais desde as fazendas de produção até a Unidade Fabril;

Resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação a ser regido de acordo com as Cláusulas e

condições a seguir apresentadas:
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CLÁUSULA 1— DO OBJETO

LWARCEL CELULOSE LTDA.

Rod. Julian° Lorenzetti, Km 04, Acesso Mal. Rondon,

Saída 304, Sentido Capital - interior,

CEP: 18685-900 CX. P. 361 Lençóis Paulista - SP

Fone: (14) 3269-5100 Fax: (14) 3269-5101

E-mail: lwarcel@lwart.com.br Site: wmw.lwarcel.com.br

O presente instrumento tem por objeto formalizar junto à PREFEITURA as atividades de reparo e

manutenção das estradas municipais não pavimentadas, em razão de possíveis danos provocados pelo

transporte de insumos florestais, para fins de atendimento ao item "23" da exigência técnica da

Licença de Instalação n2 7003186, do Processo CETESB n2 07/00018/17, a seguir reproduzida:

23. Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias da emissão da Licença de Instalação, os Termos

de Cooperação devidamente firmados com as prefeituras municipais da AIO, contemplando a

descrição dos trajetos que serão percorridos pelos veículos ligados à empresa, bem como as

ações propostas para apoio à manutenção do sistema viário utilizado pelos veículos ligados à

empresa.

CLÁUSULA II— DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO

Compete à LWARCEL:

1) Zelar pela conservação das rotas a serem utilizadas durante a ampliação e operação do

empreendimento.

2) Executar serviços de conservação das vias não pavimentadas utilizadas no transporte de

madeira, descritas na Cláusula III, durante o período de sua utilização pela LWARCEL,

compreendendo ações como:

• Utilização de dispositivos móveis de sinalização luminosa nos pontos de acesso dos

veículos com as estradas municipais;

• Umidificação de vias não pavimentadas com caminhão-pipa, quando necessário;

• Controle e correção de processos erosivos ao longo das estradas, incluindo

reafeiçoamento topográfico, cascalhamento, implantação de sistemas de drenagem,

recuperação de taludes;

• Correção do sistema de drenagem pluvial, como canaletas, bueiros, caixas de inspeção.

3) Promover manutenções preventivas e corretivas dos veículos e máquinas utilizados pela

empresa no transporte dos insumos florestais;

4) Promover treinamento aos motoristas, reforçando as leis de trânsito, respeito à sinalização e

limites de velocidade;

5) Respeitar as diretrizes municipais de segurança no trânsito;

6) Manter registro das atividades de manutenção realizadas, indicando a localização das obras,

ações executadas e data, por um período de 5 anos.

Compete à PREFEITURA:

1) Anuir as atividades de manutenção sob responsabilidade da LWARCEL, a fim de viabilizar a fiel

execução deste Termo.

Â>-
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LWARCEL CELULOSE LTDA.
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CLÁUSULA III — LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DESCRITIVO DAS ROTAS DE ACESSO

O croqui de localização do empreendimento, bem como a localização das estradas que serão utilizadas

para transporte dos insumos de produção entre o Município e a fábrica da LWARCEL e descrição dos

trajetos que são objeto das ações descritas na Cláusula II encontram-se apresentados nos Anexos I, II

e III do presente Termo.

Eventuais acréscimos nas rotas de acesso constituídas por estradas não pavimentadas em decorrência

da ampliação das áreas de produção florestal serão automaticamente acrescidas a este Termo, por

meio de Termo Aditivo a ser anexado oportunamente.

CLÁUSULA IV — DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços deverá obedecer às técnicas adequadas para que atendam satisfatoriamente

às condições de utilização, eficiência e durabilidade, bem como às seguintes orientações:

• Procedimentos Internos da LWARCEL para manutenção e mitigação de impactos

socioambientais, como aviso prévio às comunidades do entorno;

• Os serviços sejam acompanhados por responsável da Lwarcel;

• Sejam seguidas as normas técnicas e demais especificações relativas à Segurança, Higiene e

Medicina do Trabalho; Normas da Saúde e do Meio Ambiente e Normas de Associação Brasileira

de Normas Técnicas — ABNT aplicáveis ao caso;

• Leis, Decretos, Regulamentos e dispositivos legais emitidos pelas autoridades governamentais,

em âmbito Municipal, Estadual e Federal, pertinentes à execução dos serviços objeto deste

documento.

• Código de Trânsito Brasileiro.

• Manual de Sinalização de Obras e Emergências do DNIT.

CLÁUSULA V — DA VIGÊNCIA

O Presente Termo de Cooperação terá início a partir de sua assinatura, e vigorará pelo prazo de

vigência da Licença Ambiental de Operação.

CLÁUSULA VI— DAS DESPESAS

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste Termo são de responsabilidade

da LWARCEL.

CLÁUSULA VII— DA RESCISÃO

Página 3 de 8



•

•

LWARCEL
C r 1 1 l os r

LWARCEL CELULOSE LTDA.
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CEP: 18685-900 CX. P. 361 Lençóis Paulista - SP
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Reserva-se às partes a faculdade de rescindir o presente Termo de Cooperação, na hipótese de

inobservância de qualquer uma das cláusulas, por razões de interesse do Serviço Público, ou ainda,

pela inexecução total ou parcial dos serviços necessários, mediante comunicação escrita com

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA VIII— DO FORO

Fica eleito o Fórum da Comarca de Lençóis Paulista — SP, para dirimir toda e qualquer dúvida que,

eventualmente, possa surgir entre as partes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e combinadas,

de igual teor e forma, na presença das test

Testemunhas:

Lençóis Paulista, Cx9

inam as partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias

nhas abaixo.

de apke,

PREFEITURA UNICIP L DE LENÇÓIS PAULISTA

"29.268.9

PREFEITURA 151 °1?"°°rAl"

LWARV L CE COSE LTDA

NOME:

RG:

CPF:

NOME:

RG:

CPF:
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ANEXO 1— LOCALIZACÃO DO EMPREENDIMENTO
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Figura 1: Croqui de localização da Lwarcel Celulose Ltda.
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ANEXO II — ROTAS UTILIZADAS PELA LWARCEL
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ANEXO III —TRAJETOS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO DE LENCÓIS PAULISTA

Para o transporte de insumos da produção entre as fazendas de eucalipto e a fábrica da LWARCEL,

serão utilizadas rotas inseridas no município de Lençóis Paulista, descritas abaixo.

• Estrada Municipal Julian° Lorenzetti (LEP-060): trata-se de via municipal pavimentada,

composta por pista simples, com uma faixa de rolamento por sentido, boa sinalização, baixa

capacidade de tráfego e ausência de acostamento. O trecho utilizado no transporte dos

insumos liga a LWARCEL à rodovia SP-300.

• Rodovia Marechal Rondon (SP-300): rodovia estadual, composta por pista dupla, com duas

faixas de tráfego para cada sentido, canteiro central, pavimentação asfáltica e acostamento

em bom estado de conservação; ótima sinalização; boa geometria. Cabe à Concessionária

Rodovia do Tietê a operação da rodovia entre os municípios de Lençóis Paulista e Bauru,

enquanto o trecho entre Bauru e Avaí é de responsabilidade da Concessionária Via Rondon.

• Rodovia Osvaldo Pinheiro de Góes (LEP-321): trata-se de via municipal pavimentada, composta

por pista simples, com uma faixa de tráfego para cada sentido, sem acostamento e boa

sinalização. O trecho de interesse liga a rodovia SP-300 à Estrada Borebi (BR-002).

• Rodovia Osny Mateus (SP-261): rodovia estadual, composta por pista simples, uma faixa de

tráfego para cada sentido, sem acostamento. Asfaltada por cerca de 7 km a partir da SP-300,

segue posteriormente como estrada de terra. Sua operação é de responsabilidade do

Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

• Estrada municipal LEP-363: via municipal pavimentada, composta por pista simples, uma faixa

de tráfego para cada sentido, ausência de acostamento e sinalização, estado regular de

conservação. O trecho de interesse liga as rodovias SP-300 a LEP-040.

• Estrada municipal LEP-040: composta por pista simples, é pavimentada a partir da LEP-363 por

11 km, seguindo como estrada de terra por mais 10 km, antes de chegar à rodovia SP-255, no

município de Pratânia.

• Serão utilizadas ainda duas estradas rurais sem nome, não pavimentadas, com cerca de 10

metros de largura, de aproximadamente 4 e 2 km de extensão, totalmente inseridas no

município de Piratininga.

No intuito de mitigar as potenciais interferências que possam ser causadas no sistema viário municipal

em decorrência da movimentação de veículos pesados oriundos do empreendimento, serão

executadas ações de manutenção, sinalização, melhorias e reforços nas estradas vicinais municipais
não pavimentadas, as quais apresentam maior fragilidade em função do fluxo de veículos. Essas vias

são representadas em amarelo na Figura 3.

Página 7 de 8



LWARCEL CELULOSE LTDA.

Rod. Juliano Lorenzetti, Km 04, Acesso Mal. Rondon,

Saída 304, Sentido Capital - Interior,

CEP: 18685-900 CX. P. 361 Lençóis Paulista - SP

Fone: (14) 3269-5100 Fax: (14) 3269-5101

E-mail: lwarcel@lwart.com.br Site: www.lwarcelcom.br

7"r• ?IMO. TMOM MIM 7MON

-R

Legava.

Percutam oun Meçam ~Mata

14. ced mar..

aau
rum tt

rcaDua

""" Amieçac da atacada teima UMRCEL

~sem Pad= • 5Is•
lowa

• 150 IIIDG ..d.t.20.

•••• nu, ou • L•1.1. cy.//h/Circr.c.

•
1 1 /C CM/ • C* 121f 1.. hl

(Figura 3)

Página 8 de 8


