Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente

t
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LICENÇA AMBIENTAL

A Admlnlatraçlo
Eolodual do Me'o Amblan18 • Adama, no uso das atribuições que lhe confare o art.
4°, inciso VIII, da Lal Estadual n' 5.057, de 7 da novembro de 2003, atendendo ao requerimento relativo ao
Processo 2018fTECILS-ll236, outorga a presente
-

Licença Simplificada

N°

--~~----------~\

22/2019
)

em favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO, CNPJ n' 13.107.45310001-e3, sediado na Av. Joao
Alves Filho, N' 23, Gentro, Salgado, SE, CEP 49.390-ll00, paro Ina!alaçAo a oparoçlo da um Glnialo

de Esparta.,
munlclplo

na Avenida Jo....

locaIludo

da Salgado,

com

'roa

d.

Carvalho, .In,

6t11 da 1.322,28 m',

com

Bairro Centro, zona

coordanada

urbana, do

GPS DATUM WGS 24L N-

8780296; E- 666391.

----

----

E

Considerações Gerais

01. Esta Licença SimplifICada foi emitida às 13:03:31 do dia 1810112019, com validade por 1 ano, vencendo-se
em 18/0112020.
02. O código de controle deata licença é <872d175dOoScdd3b7d308f538821c2a8> e a aua aceitação está
condicionada à autantlcidade a ser conferida na intamet no endereço eletrOnico htlp://www.adema.se.gov.br.
e
à não existência de rasura.
03. Esta licença não exçlui nem substitui
estadual ou municipal.
04. O não cumprimento

das obrigações

outras

licenças,

caso exigiQas por força

e das condicionantes

squi estabelecidas

de legislação

federal,

Implicará na adoção

das

penalidades previstas am 1,1.
05. Na hipótese do requ,rimento de ranpvação da presente licença não ser defarido até entes do final de sua
vigência, ao empreendedor somente seri garantido o dil'llito • prorrogação automática da licença, caso o
requerimento da renovaçlo venha a sar fallo em até 120 (cénto a vinte) dias antes do seu término.
08. A Adema, mediante decisão motivada, a reqoerimento do empreendedor ou por ato de oficio, poder'
modificar as condicionantes e as medidas de controle 8 adequação, suspender ou cancelar 8 presente licençal

se ocorrer;
al Violação de normas ambientais:
b) Inadequação de quaisquer condicionantes;
cl Omissão ou falsa descrição da informação raievante que poderia subsidiar ou sul1sldlou a outorga
da presente licença,;
d) Supervanllncla de glllve risco ao melo ambienta elou à saOde pública;
e) Supervanllncla de no""", técnicas e legais sobra a matéria;
I) Preoença de zon4 aqulfara a ecoaslotamas cavernicolsa não detectados na prospecçAo do telTano.

Obrigações do empreendedor
01. Dentro do prazo da 30 (trinta) dias. a conter a partir dasta dala, o empreendedor devari providenciar a
publicação
no O"rio
Oficial do Eslado, o extroto daste instrumento de licença;
conforme modelo
disponibilizado, devendo encaminhar à Adama um exemplar do jornal contendo a publicação.

",

Q

Liconça: 2212019
Código: S72d17SdOeScdd3b7d308fS36828c2aS

Condicionantes
O empreendedor deverá no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir desta data, afixar placa
alusiva à licença ambientai, em local vlslvel, de preferência pr6xlmo do acesso ao
empreendimento, nas dimensOes mlnlmes de O,SOm de largura por O,70m de altura, conforme
modelo e instruçOes fomecidos pela Adema.
2. As InstalaçOes sanitárias provis6rias deverao atender ao que
09/1961 do Conselho Estadual de Controle do Meio Ambiente.
3. Na vigência desta Licença, quaisquer irregularidades
empreendedor e comunicadas, Imediatamente a Adema.

constatadas

estabelece

deverao

a

ResoluçAo

ser corrigidas

n.'

pelo

4. Por ocaslao da solicitaçAo de renovaçAo da Licença Simplificada, a empresa deverá
aprasentar os seguintes documentos:
Comprovantes da realizaçAo dos serviços de limpeza e manutençAo do sistema de
tratamento dos esgotos sanitários, realizados por empresa devidamente licenciada pelo 6rgao
ambientai competente.
Relat6rio circunstanciado sobre o descarte dos res Iduos s6lidos da construçAo civil,
anexando os comprovantes de recepçAo final emitidos por empresa devidamente licenciada

...".~

no órgao ambientai competente.
_'
•
Relatório técnico de Acompanhamento da ImplllnfaçAl:tdo
sistema de tratamento dos
efluentes sanitários "fossa séptica e filtro anaerób{ó' e in1ellJgaçAc>.
'dOa ',.fllUlntes tratados ao
sumidouro projetado, realizado ,por'- profiSSional rhablijta~
acompanhado de Anota çAo de
Responsabilidade Técnica - ART."
, (
""

"

5. O sistema de tratamento de. esgoto a ser Implantado será composto fossa séptica e fiftro
anaer6bio, tendo como i destinaçlo final dos efluentes '''tr'ltados para -.um sumidouro, de acordo
com Roteiro de Caraclerizaçlo do Empreendimento '.ap~esen~do à Adema, e deverá atender
as normas técnicas vigentes
(NBR n' 7.229/93 e 13.969/97). '\' ,\
"
.

.

6. Deverá ser efetuada a manulençAo das unidades que comPOllm o slslema de tratamento de
esgoto, de acordo com a frequêf)cia de Iimp~a
necessána, objetívando garantir a sua
eficiência.
\ '.
I

,

/"

7. O sistema de esgotamento sal)ltário deverá sero~erado
(je maneira qUE! nao se perceba odor
desagradável, presença de Insetos e outros' ..inconvenientes, bem como afastar possibilidade
de polulçAo de quaisquer áreas.

,

8. No momento em que a área onde se, encontra' instalado o empreendimento em referência for
servida por rede de CO\rta.e trJItal)lento dl' úgotos sanltáriol, a respecl1va IigaçAo deverá sar
Imediatamente efetuada. .
. . -.
9. Deverao ser obedeciçlas ai dlretrizas da Certldao de Uso e Ocupaçlo'
Prefeitura Municipal Sillg~dolSE.
10. O empreendimento' deve~ ser provido de
Companhia de Saneamento de Sergipe. Deso.
11. O sistema de drenagem
sistema hldrossanit.trlo.

~

~

de águas

rede

de abastecimento

pluviais deverá

de

do Solo emitida pela

água

operada

pela

estar Implantado Independentemente

do

12. O' sistema de drenagem de' águas pluviais do,' 'empreendir\:1ênto deverá ser executado e
operado em conformidade com as diretrizes municipais,' de ~forma !I. evitar o surgimento de
processos fisicos ativos (erosao., assoreamento, ,alagamento e ~ outros)' e' ,garantir o fluxo'."".'
~atural d~s_ágúas; _!"'~~~ ~.~!\.:..-~
_
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, .~" 13:'As matériaSPrl~as
de origem mineral a serem - util;zad~S -no.eÕ1pre~nCf-"j:"il~i'o',~~9~~'1er'
'- _ procedência de Jazida devidamente licenciada no órgao limbien~1 COll)petente•.-, : --:. ~'o~~'~
_
''::'
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llconço: 2212019
Código: 572d175dOe5cdd3b7d308f536828c2a5

Condicionantes
14. Durante a execução das obras, o empreendedor deverá manter cópias em suas dependências
das licenças das jazidas fomecedoras de matérias primas, bem como desta licença.
15. O gerenciamento dos reslduos sólidos
com a Resolução Conama n'307102.

da

construção

civil deverão

estar

em conformidade

16. Os reslduos sólidos de origem doméstica deverão ser dispostos em recipientes adequados e
destinados à coleta pública, não sendo permitida incineração, queima ao ar livre e disposição a
céu aberto.
17. Os reslduos recicláveis deverão ser acondicionados conforme a NBR n'
destinados à empresa devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente.

13.230 da ABNT e

18. A emissão de ruldo proveniente da atividade deverá obedecer aos limites estabelecidos
NBR's n'10.151 e n'10.152 da ABNT, referenciadas pela Resolução Conama n' 01/90.

nas

19. Qualquer alteração elou ampliação na área elou atividade licenciada, deverá ser previamente
apresentada a Adema para a respectiva avaliação.
20. Em caso de omissão ou o uso de informações rjão vefrdicaa no Requerimento de licença
(RL), no Termo de Responsabilidade Ambientai (TRA) eJou,"o Formulário -de Caracterização
Licença
do Empreendimento
(FCE), instrumentos
qu,
s!Jbsicllaram a emlssAo desta
Simplificada, poderá a Adema:
Suspender de imediato a licença ambiental slropllficada e impor multa, na forma da
legislação ambientai vigente.
Denunciar o responsável técnico ao respectivo ConselhQ de Classe, responsabllizando-o
pela multa conjuntamente com o empreendedor.
Enviar cópia dos procedimentos adotados para conhecimento do Ministério Público
Estadual.
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