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Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente

IQ

LICENÇA AMBIENTAL

A Admlnl.!rllçlo
E.tadu.1 do M.lo Ambl.nte • Ad.rna, no uso das atribuições que lhe confere o art.
4', inciso VIII, da Lei Eslsdual nO 5.057, de 7 de novembro de 2003, atendendo ao requerimento relativo ao
Processo 2018fTEC/LS-0093, outorga a presente
\

Licença Simplificada

N°

176/2018
I

em favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO, CNPJ nO 13.107.453/0001-63, sediado na Av. Joao
Alves Filho, N° 23, Centro, Salgado, SE, CEP 49.390-000, p.ra mod.mizaçlo
da Infrae.trutura
d.
qu.dra
•• portlv.,
loc.llzad.
n.
Trav....
d.
As.ocl.çlo,
Povo.do
Águ.
Fri.,
munlclplo
da
S.lgado,
com '",a
total d. 1.463,68 m'.
Coorden.d..
Geográflc..
UTM 662110 J 6783478 ZONA

24L

Con151deraç6es Gerais
01. Esta Licença Simplificada foi .mlliáa

às 12:42:19 do di.

1'\IÓ912018, com v.lld.d.

por 1.no,

v.ncendo-se

em 1410912019.
02. O código de controle delta licença 6 <f12774b488a.fc73~eb822.d28fe.405>
e • .ue aceitaçAo .sté
condicionada é .ut.ntlcldade • s.r conferida na int.met no and.r.ÇO el.trOnico http://www.ad.m •.••. gov.br. e
à nAo existência de rasura.
03. Este licença nlo exçlui nem substitui outr.s licenças, caso exigidas por força d. legislaçAo federal,
estedual ou municipal.
04. O nlo cumprimento das obrlg.ções • das condicionantes aqui .s~belecid.s
implicará na edoçAo d.s
p.n.lidades previstas em lei.
05. Ne hipOtese do req",,,mento de renpveçAo da presente licença nlo ser deferido .t6 antas do finei de su.
vigência, .0 empreendedor somente .erá gerantldo o direito é prorrog.çAo automélica d. licença, ceso o
requerimento de renov.çAo venh •• ser feito em .t6120 ,"';nlo e vinte) dl.s .ntes do seu término.
08. A Adem., medl.nt. o.cislo
motivada, a requerimento do empreendedor ou por .to de oficio, pod.rá
modificar as condicionantes e BIS medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar 8 presente licença,

se ocorrer;
.) Viol.çAo de normas .mbl.ntais;
b) In.dequ.çAo de qu.isquer condicionantes;
c} Omlsslo ou f.ls. deseriçAo de inform.çAo r.lev.nte que poderia subsidi.r ou subsidiou • outorga
da presente Iicel\Çl\;
d} Superven16nci. de glave riS!Xlao melo ambiente eIou é saOde pllblica;
e) Superveni6ncla de norm", t6cnicas e legais sobre a m.téria;
f} Pres.nça d. zoná aqulfera e ecossist.m.s cavernlcolas nlo d.tectados n. prospecção do terreno.

ObrlgaçOes

do empreendedor

01. Dentro do prazo de 30 (trinta) dl.s, a contar 8 p.rtlr d.sta data" o empreend.dor. deverá provld.nciar •
. publicaçAo no Diário OllcIal do Estado, o extrato deste Instrumento de, .lIcença, conforme modelo",.
disponibilizado, devendo encaminhar á Adema um exemplar do jornal contendo a publicaçAo.
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Licença: 17612018
Código: 112774b455aafc73caeb822ad28fe405

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 pr6ximo do acesso ao
empreendimento, nas dimensões mlnlmas de 0,50m de largura por 0,70m de altura, conforme
modelo e instruçOes fomecidos pela Adema.
2. O empreendedor deverá no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir desta data, apresentar
PGRCC.Plano de Gerenciamento de Reslduo da Construção Civil, de acordo com a
ReSOluçãoCONAMA n.' 307 e suas alteraçOes.
3. Esta licença nao autoriza a Implantação e operação de canteiro de obra, o mesmo deverá ser
objeto de licenciamento ambiental especifico.
4. Esta licença nao autoriza a Implantação e operação de obras san~àrias, a exemplo de pias e
banheiros, objeto nao analisado no processo de licenciamento.
5. Esta licença nao autoriza a supressao de vegetação nativa.

6. Na vigência desta Licença, quaisquer

irregularidades

constatadas

deverao

empreendedor e comunicedas, imediatamente : ~d~~Y~._._

ser corrigidas

pelo

" _, '-..

7. Em caso de omissao ou o uso .de--lnformaçOesl nao v~ffaicas no Requerimento de Licença
(RL), no Termo de Respons,!bllrc;;.de Ambientai, (TRA{ eJõu~no Formulário de Caracterização
do Empreendimento
(F9E{
Instrumentos
qu~ ~ubsldiara';';, a emlssao
desta
Licença
Simplificada, poderá a Aderna:
'',,-Suspender de imediato' a licença ambiental simplificada e••~por

'\
mu~,

na forma da legislação

ambientai vigente.',\
\',
-Denunciar o respol)sável técnico ao respectivo Conselho \ de '.Classe, 'responsablllzando.o
multa conjuntamente com o empreendedor.
-Enviar cópia dos procedimentos adotad,os para conhecimento do Ministério PÚb,IIcoEstadual.
,

\

"

pela

/

8. Por ocaslao da splicitação da Renovação da {..Icença Simplificada, o empreendedor deverá
apresentar o Relat6rio circunstanciado sobre o ,c:jescarte.• dÓs reslduos s6lidos da construção
civil, de acordo com o plario apresentado,' ,anexando os comprovantes de recep ção final
emitidps por empresa llevldarnente licenciada no6rgao ,ambientai competente.
9.

À

empresa deverá obedeçer às diretrizes' da' Ce~(dao de Uso e Ocupação do Solo emitida pela
Prefeitura Municipal de SI\!gado. •
','
•',
/

,,,

10. A drenagem de ágyas pluviais do empreendimento deverá ser executado e operado em
diretrizes municipais, de forma a evitar o surgimento de processos
conformidade com .as'~...
~
assoreamento, alagamento e outros) e garantir o fluxo natural das
!lsicos ativo,s (ero~ao,
,
,
águas.

,

,

11.As matérias primai de' origem mineral a serem utilizadas no empreendimento
procedênCia de jazida devidamente licenciada no 6rgao ambientai competente.

deverao

ter

12. Durante a, execuç(o das obras, o .ernpreendedo<d~verá0manter
c6plas em suas dependências
, das licenças ,das jazl<!as fomecedoras" de matérias
priniâs,
bem
camo
desta
licença.
'.
.
.','
,
.,'
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13. Os reslduos s611dos da construção .civil , gerados ,Pela ,- execução.
gerenciados e destinadossegyndo a ResoluçãoConama n,' 30ti2002:' •• ~:.
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14. O destino ~I1nal. d~s

.,,-~
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ambientais n~gativo_s.
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reJe~os4a
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obill
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deverá

da

obra
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ser de fomia, adequaa!:'Pllraêvitir
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deverao
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