Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente
,
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LICENÇA AMBIENTAL

A Admlnlalnlçlo
Eatadual do Molo Amblonte • Adorna, no uso das atribuiç6es que lhe confere o ert.
4', Inciso VIII, da Lei Estadual n' 5.057, de 7 de novembro de 2003, atendendo ao requerimento relativo ao
Processo 2016fTECIlS-0078, outorga apresenta
_
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Licença Simplificada

\

N° 95/2016

I
I

J

em favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO, CNPJ n' 13.107.45310001.Q3, sediado na Av. Joao
Alves Filho, N' 23, centro, Salgado, SE, CEP 49.390-000, para a Implantaçlo
o op.raçlo
da
povlmontaçlo
•
dranag.m
auperficlal
daa
oalnldaa
doa
Povoadoa
Ms_a,
Quobradaa
V,
Camboati
oSlo
Bonto, no Munlclplo d. Salgado, com coordonadaa UTM DA ruM SIRGAS 2000
24L 662548 1 6762665; 24L 672225 1 8782800; 24L 662500 1 8766400; 24L 863880 I 8783058
raapoctlvamonlo, no munlclplo do Salgado, com lroa total dolnlorvonçlo
do 10.548,82 rn'.
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Considerações Gerais

.-

01. Esta Licença Simplificada foi emilidà às 12:20:46 do dia 1410712018; çom validade por 5 anos, vencendo.se
em 1410712021.
02. O código de controle desta licença é <6c783888b~c37d74101821132bm4b8>
e a sua aceitação astá
condicionada à autenticidades
ser conferida na internet no endereÇ(l elatrônico http:ltwww.adema.ae.gov.br. e
é nAo existllncla de rasura.
03. Eata licença nlo exc;:!ui nem substitui outras licenças, caso exigidas por força de legiolação federal,
estadual ou municipal.
04. O nlo cumprimento das obrigações e das condicionantes aqui estabelecidaa Implicará na adoção das
penalidades previstas em ~i.
05. Na hipótese do requ.rimento de renovação da preaente licença nlo ser deferido até antes do final de oua
vigência, ao empreendedor somente será garantido o di",ito à prorrogação automática da licença, caso o
requerimento de renovação venha a _teno em até 120 (cénto o vinte) dias antes do seu término.
06. A Adema, mediante decido
motivada, a requerimento do empreendedor ou por .to de oficio, poder.
modificar as condicionantes e as medidao de controle e adequaçao, suspender ou cancelar a presente licença,
se ocorrer:
a) Violação de normas ambientais;
b) Inadequação de quaiSquer condicionantes;
c) Omisslo ou fals. descrição de Informação relevante que poderia subsidiar ou subsidiou a outorga
da presente licença,
d) Supervonllncia de gfave risco ao melo ambiente elou 11 saOde ptlblica;
e) Supervenl6ncia de normastácnicas e legais sobre a matéria;
f) Presença de zen. aqultera e ecossistemas covemlcolas nlo detectados na prospecçAo do terreno.

Obrlgaç6es do empreendedor
01. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir desta data, o ampreendedor- devori providenciar •
.publicação
no D16rio Oficiai dO Estado, o extrato deste Instrumento d~. .licença,' conforme
modelo
disponibilizado, devendo encaminhar à Ademewn exemplar do jornal contendo a publicaçlo.
.
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Licença: 9512016
C6dlgo:6c783888b5c37d741Qre2ff32bn74b9

Condicionantes

o empreendedor deverá no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir desta data, afixar placa
alusiva à licença ambiental, em local vislvel, de preferência próximo do acesso ao
empreendimento, nas dimensões mlnimas de O,SOm de largura por O,70m de a~ura, conforme
modelo e instruções fornecidos pela Adema.
2. Esta licença não autoriza a implantação e operação de obras sanitárias, a exemplo de pias e
banheiros, objeto não analisado no processo de licenciamento.
3. O empreendedor deverá obedecer às diretrizes
emitida pela Prefeitura Municipal de Salgado,

da Certidão

de Uso e Ocupação

do Solo

4. O sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento deverá ser executado e
operado em conformidade com as diretrizes municipais, de forma a evitar o surgimento de
processos flsicos ativos (erosão, assoreamento, alagamento e outros) e garantir o fluxo
natural das águas.
5. As árvores suprimidas deverão ser substitufdas
urbana.

por espécies nativas adequadas à arborização

6. Caso haja necessidade de supressAo da vegetaçã~-:::,pârí\-a. realização da referida obra, a
Prefeitura Municipal de Salgado deverá solicitar a ?fDEMA~~
:i!~riE'çãe....de
Supressão de
Vegetação acompanhados dos de~dos' 'etitudos 4e inv';lllt~rio florestal ão maciço florestal e
proposta de compensação da v:.getaÇllo a ser suprimi1a.

í ',,_

7. O material lenhoso gerado' pelo corte das árvores não poderá ser comercializado,
doado ou destinado a locajá'devldamente licenciados para '!atatfvidade. '\
,
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apenas

\

~'"

8. Os reslduos sólidos 'de origem doméstica deverão ser 'dispostos em ,recipientes adequados e
destinados à coleta 'pública, não sendo permitida Incineração, q'ueima ao ar livre e disposição a
céu aberto,
•
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9. O empreendedor deverá gerenciar/os
com a Resolução Conama n030710f'"

resfduos \;;olldol •. da oànltrução

civil em conformidade

,
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10. As matérias primas de origem mlneral ..a serem utilizadas no empreendimento
procedência de jazida devidamente Iicenclâda'no 'Órgão'ambientai competente .
. '.
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,-

deverão

ter.

" .i

11. Os reslduos reciclávelll' deverão ser eC9ndlcionados conforme a NBR n013.230 da ABNT
destinados à empresa dev(damentelícenclada pelo órgão ambientai competente;
12. O canteiro
contratuais
proprietário,
conforme
as
~

de obl"!' d~\lerá ser' des~tivl!.dO n" término ela obra,. o!l~,!rvando-se as cláusulas
estabel'j<;ídas C9m o proprietário, No caso em que não haja Interesse do
todas ai collstruções erguidas deverão ser desmontadas, e o local recomposto
condições iniciais.
~
~

13. A emissão de ruldo proveniente ..da atividade deverá obedecer aos limites estabelecidos
,NBR's n010.151 e n01Ó.152da ABNT, referencladas pela Resolução Conama nO01/90.
o~••.
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14. Qualquer alteração' elou ampliação .~~. área~/o~u:;t~'d~~e
apresentada a Adema para a respÍlctiva avaliaÇAo..
. ~'. ..'
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16. O-empreendedor
.. obras,-conforme
Ambiente.

~,- ~ __~
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licenciada, deverá ser previamente
'. •
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: :,~ :15 ..0 empreendedor, -duran~ a ~~~:-:~a~
~brs:, -deve;/~~;:';
'm"'~:;~~lP'~~anente
.
àspersão de água, como tgrma de mlnlinJ~r a ~mli;sao ~e p~rtiCulados~ ::;
..:...;,,-,;,,~\~~
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-deverá manter as Instal!ÇOes~ sanitárias provis~rias~até "'<1.~,••oné1us~o
estabelece 'a.-Resolução nO 09/81 do Conselho 'EstaduaL de <c:olÍtrflll! ..do.~,Me":t"'"
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