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LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO Nº 005/2018 – DMA 
Expediente nº 123/2018                       

Atividade: Pontes 
 

O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ nº 04.214.401/0001-03, 
através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, baseado na Constituição Federal do Brasil, na Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul, na Lei Federal nº 6.938/1981, na Lei Federal n° 9.605/1998, na Lei Federal n° 11.428/2006, 
na Lei Federal n° 12.651/2012, na Resolução CONAMA nº 237/1997, na Lei Complementar n° 140/2011, na Resolução 
CONSEMA n° 288/2014, na Resolução CONSEMA n° 347/2017, na Lei Municipal nº 622/2009 e na Lei Estadual nº 
11.520/2000, expede a presente LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO UNIFICADAS à: 
 

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA 
CNPJ: 04.214.401/0001-03 
Endereço: rua Johann Kremer, n° 1316, Centro 
Município: Forquetinha/RS 

 

Atividade: Pontes 
CODRAM: 3451,20 
Porte: Grande (50,01 a 100 metros) 
Potencial Poluidor: Médio 
Endereço: rua Franz Richter, Centro, Forquetinha/RS  
Coordenadas Geográficas (WGS 84): S 29°22'47.49"  W 52° 6'25.08" 

 

Com as seguintes considerações, condições e restrições: 

Este documento revoga a Licença Prévia e de Instalação Unificadas – LPI nº 004/2018 – DMA, de 17/09/2018. 

1. Quanto à autorização: 

1.1. Esta Autorização contempla a atividade de obra de construção de ponte em concreto armado de transposição do 

Arroio Alegre com uma extensão total de 63 metros e largura de 12,15 metros, município de Forquetinha/RS; 

1.2. Cópia desta Licença deve permanecer no local da obra, salienta-se que é dever e torna-se imprescindível que todos os 

envolvidos (engenheiro/supervisor) em obras do empreendimento tenham conhecimento do expresso neste documento 

licenciatório. 

2. Quanto ao empreendimento e construção civil: 

2.1. Em caso de acidente ou incidente com risco de danos ao meio ambiente, contaminação do solo, vegetação e/ou 

recursos hídricos, a equipe técnica responsável pela obra deverá mitigar o ocorrido, e a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente deverá ser informada por meio de Relatório técnico, com dados técnicos pertinentes e memorial fotográfico; 

2.2. Este documento licenciatório defere a execução de obras de construção de ponte em concreto armado de transposição 

do Arroio Alegre com uma extensão total de 63 metros e largura de 12,15 metros, município de Forquetinha/RS; 

2.3. A obra de construção de ponte deverá obedecer às especificações técnicas, memorial descritivo e planta apresentada, 

com acompanhamento do responsável técnico Engenheiro Civil Everson Sergio Kerbes, CREA/RS 124602, Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART n° 9821574, durante a execução das atividades propostas, bem como estarem 

autorizadas (aprovadas) pela Secretaria de Planejamento Municipal; 

2.4. O material mineral utilizado na obra deve ser proveniente de locais devidamente licenciados pelo órgão ambiental 

competente e com Licença de Operação em vigência; 

2.5. Todo o material mineral utilizado na obra deverá ser oriundo de jazida devidamente licenciada pelo órgão competente; 

2.6. O material excedente (bota-fora: material mineral inservível/resíduos da construção civil) deverá ser disposto em local 

adequado de acordo com as normas ambientais vigentes; 

2.7. O local da obra deverá receber sinalização de segurança e ambiental na fase de obras, principalmente em desvios e 

locais objeto de fluxo de pedestres e automóveis, bem como sinalização de regulamentação e advertência após a 
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conclusão das obras;  

2.8. O projeto do Engenheiro Civil Everson Sergio Kerbes, CREA/RS 124602, Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART n° 9821574, contempla o memorial descritivo, projeto arquitetônico, detalhamento de pilares, fundações, vigas e 

tabuleiro, no próprio empreendimento;  

2.9. Caso haja a necessidade de detonação (uso de explosivos) de maciços rochosos ou desmonte de rocha, estes devem 

ser licenciados/autorizados pelos órgãos competentes;  

2.10. As áreas em que forem visualizados indícios de processos erosivos ou condições geológicas-geotécnicas de risco 

devem ser reavaliadas anteriormente ao início das atividades de construção, ficando vetadas as atividades caso o 

substrato não possua aptidão;  

2.11. Evitar acidentes de natureza geotécnica, decorrentes da execução de pavimentação, escavações e aplicações de 

carga sobre o solo;  

2.12. Quanto à responsabilidade técnica do Plano de Contenção e Estabilidade: 

2.12.1. O Plano de contenção e Estabilidade de Talude, Medidas Mitigadoras de Prevenção de Processos Erosivos é de 

responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Everson Sergio Kerbes, CREA/RS 124602 e Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART n° 9821574; 

2.13. Desmonte de Rocha e Escavação: 

2.13.1. Conforme informação do responsável técnico pelo projeto e execução da Ponte, será necessário o desmonte de 

rocha para a implantação das fundações (sapatas executadas em concreto armado) e escavação em encosta para a 

implantação das cabeceiras da ponte; 

2.13.2. O desmonte de rocha (explosivo plástico) somente poderá ser realizado por empresa legalmente habilitada para tal 

atividade, acompanhado de Plano de Fogo, Carta Blaster, responsável técnico para tal projeto e execução, entre outros 

documentos legalmente necessários, a fim de atender a atual legislação vigente; 

2.13.3. O desmonte de rocha somente poderá ser realizado no local onde serão implantadas as fundações da obra, que 

serão executadas em sapatas isoladas em concreto armado; 

2.13.4. Os detritos provenientes do desmonte deverão ser carregados por retroescavadeira e transportados por caminhão 

até a área de britagem do município (Processo Administrativo n° 278-05.67/14.1 e LOREG n° 2598/2018-DL) localizada na 

rodovia ERS 424, localidade de Bauereck); 

2.13.5. Conforme Plano de Contenção e Prevenção, o volume do desmonte de rocha será equivalente a 110,88 m3; 

2.13.6. As escavações serão executadas nas 2 (duas) margens do curso hídrico em questão, a fim de implantar as 

cabeceiras. O material oriundo destas escavações, conforme informação técnica, será de 57,41 m3 e poderá ser utilizado 

pelo Município de Forquetinha em obras públicas (aterro); 

2.13.7. Conforme informação do responsável técnico pelo projeto e execução, assim como pelo Plano de Contenção e 

Prevenção, a fragmentação de rocha do maciço possui características de faturamento vertical (coesão e ângulo de atrito 

interno estimado em 286,37 KPa e 44,75° respectivamente), e com isso há descarte da possibilidade de ocorrência de 

deslizamento; 

2.13.8. Atendimento dos métodos constantes no Plano de Contenção a fim de garantir a segurança quanto ao 

desprendimento de fragmentos em maciços rochosos através de retaludamento, execução de bacia de retenção na base 

do talude, grampeamento de tela de proteção e posterior execução de mureta de proteção e retenção de fragmentos 

desprendidos. 

2.14. Proteção da encosta visando a mitigação dos processos erosivos: 

2.14.1. A execução de dreno de crista de talude deverá ser executado utilizando-se calhas (meios canos) de concreto com 

diâmetro nominal DN 300 mm onde as águas coletadas por estes drenos serão direcionadas até a parte inferior através de 

dissipadores de energia mecânica do tipo escadas; 

2.14.2. Posteriormente, deverá ser executado o plantio de vegetação específica para a proteção e estabilidade dos taludes, 

seguindo as propostas técnicas constantes no processo. 
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2.15. Caso seja necessário, o empreendedor deverá implantar sistemas provisórios de drenagem superficial durante a 

execução das obras, para a condução adequada das águas provenientes da precipitação pluviométrica, fazendo sua 

captação e retenção de sedimentos em bacias escavadas no solo;  

2.16. As obras deverão receber efetivo acompanhamento do responsável técnico habilitado Engenheiro Civil Everson 

Sergio Kerbes, CREA/RS 124602, ART n° 9821574. 

3. Quanto ao meio físico: 

3.1. Não é permitida a comercialização do material mineral tendo em vista que, a atividade a ser desenvolvida não se 

caracteriza como extração mineral, de acordo com o Artigo 3°, inciso 1° do Decreto-Lei n° 227, de 28/02/1967 do Código 

de Mineração; 

3.2. As obras de Terraplanagem e o Corte de solos e/ou rocha devem manter um afastamento mínimo em relação as áreas 

lindeiras, a fim de manter a integridade dos mesmos; 

3.3. Devem ser adotadas medidas preventivas para controlar o escoamento das águas pluviais, com a finalidade de evitar a 

perda do material do talude através de erosões ou da excessiva infiltração de água no solo, visando a prevenção da 

vegetação nativa existente na área. Para evitar que isso ocorra, o empreendedor deverá o recobrir o talude utilizando 

materiais que possuem uma resistência maior que a do solo; 

3.4. Deverá ser implantado na área do empreendimento um sistema de drenagem pluvial, com a abertura de drenos e 

canaletas escavadas no solo, direcionando as águas superficiais para as bacias de captação, que periodicamente devem 

ser limpas retirando o material acumulado; 

3.5. Em caso de risco geotécnico, o empreendedor deverá imediatamente informar ao órgão responsável as medidas 

estabelecidas para estabilização dos taludes e as mudanças ocorridas no projeto de terraplanagem e corte de solo e/ou 

rocha; 

3.6. Esta autorização não permite o uso de explosivos para o desmonte de rochas na área do empreendimento sem 

autorização; 

3.7. No caso de haver a necessidade de detonação com uso de explosivos para o desmonte de rochas na área, o 

empreendedor deverá solicitar ao órgão ambiental municipal autorização ambiental para a respectiva atividade. 

4. Quanto aos resíduos sólidos da construção civil e uso de óleos lubrificantes: 

4.1. Os resíduos da construção civil devem ser destinados para empreendimentos (locais) licenciados; 

4.2. Os resíduos da construção civil gerados durante a implantação da atividade deverão ser gerenciados de acordo com o 

disposto na Resolução CONAMA nº 307/2002 e alterações posteriores;  

4.3. Fica proibida a queima a céu aberto de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvadas as situações de 

emergência sanitária, reconhecidas pelo órgão ambiental competente conforme parágrafo 3º, art.19 do Decreto Estadual nº 

38.356, de 01/04/98 que regulamenta o parágrafo 1°, art. 11 da Lei Estadual nº 9.921/1993;  

4.4. Deverá ser executado integralmente o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC);  

4.5. Deverão ser mantidos à disposição da fiscalização ambiental todos os comprovantes de destinação dos RSCC 

gerados no decorrer da obra; 

4.6. Não poderão ser utilizados áreas de preservação permanente, nascentes ou locais próximos aos recursos hídricos, 

considerando o seu leito maior sazonal, para descarte de bota-fora; 

4.7. Deverá ser realizada a devolução voluntária das embalagens plásticas de óleos lubrificantes adquiridos em ponto de 

compra no comércio varejista, sendo ponto de coleta dos fornecedores imediatos (atacadista/fabricante), para que realizem 

a coleta das embalagens plásticas pós-consumo; 

4.8. A lavagem de veículos, máquinas e equipamentos, deverá ser realizada em áreas dotadas de piso impermeável com 

drenagem para caixa separadora água/óleo; 

4.9. Os resíduos sólidos a serem gerados deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados para 

armazenagem temporária na área objeto deste licenciamento, observando as Normas Técnicas da ABNT, NBR 12235 e a 

NBR 11174, em conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos mesmos e a Norma 
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Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR-11; 

4.10. Todo o óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser coletado e destinado à reciclagem por meio do processo 

de rerrefino, em conformidade com a Resolução CONAMA n.º 362/2005. 

5. Quanto às emissões atmosféricas|ruídos: 

5.1. Os maquinários e veículos que serão utilizados nas obras não deverão propagar qualquer tipo de vibração e/ou 

trepidação, para fora dos limites, atentando as normas da ABNT, Resoluções do CONAMA, Resoluções CONSEMA e 

Norma Sanitária; 

5.2. Durante a implantação da obra deverão ser tomadas as medidas necessárias para evitar a ascensão e dispersão de 

material particulado (poeira); 

5.3. Os níveis de ruído gerados pela atividade deverão estar de acordo com a NBR-10.151 da ABNT, indicada na 

Resolução CONAMA n° 01/1990, de tal forma que os decibéis a serem observados não poderão ultrapassar aqueles 

previstos na referida Norma Técnica da NBR. 

6. Quanto às questões biológicas, intervenção em vegetação nativa e manejo florestal: 

6.1. É proibida a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de animais silvestres, de acordo com a Lei Federal 

5.197/1967 (Dispõe sobre a proteção à fauna); 

6.2. A intervenção em vegetação não poderá ser realizada em áreas onde houver nidificação, devendo o empreendedor 

aguardar o término do período para proceder com corte e supressão de vegetação; 

6.3. O responsável técnico habilitado pela obra deverá monitorar as perturbações e possíveis desequilíbrios na fauna 

terrestre ocasionados pelas atividades de implantação da obra, com intuito de identificar, mensurar e mitigar os impactos 

observados; 

6.4. Está licenciada a intervenção em vegetação nativa secundária em estágio médio de regeneração, por meio do corte de 

exemplares da flora nativa localizados na área onde será implantada a obra, visando a execução de obras construtivas, 

serviços de movimentação de material mineral e estabilização de taludes/encostas, em conformidade com a área 

apresentada no laudo técnico de autoria do Biólogo Jaques Léo Eisenberger, CRBio 028519/03-D, Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART nº 2018/13648; 

6.5. Está licenciado somente o corte (supressão) da área de 400,00m² com exemplares nativos e exóticos em vegetação 

secundária no estágio médio de regeneração, perfazendo volume estimado de 5,438mst em lenha (toretes/galhos/resíduo) 

conforme projeto técnico apresentado e tabelas a seguir: 

 

Tabela 1: Lista de exemplares nativos a serem suprimidos. 

N° Espécie Nome Científico CAP DAP Altura 
Volume de 

madeira (m³) 
Volume de 
lenha (mst) 

1 Camboatá-vermelho Cupania vernalis 84 0,267 6 0,185 0,278 

2 Camboatá-vermelho Cupania vernalis 75 0,239 5,5 0,135 0,203 

3 Camboatá-vermelho Cupania vernalis 43 0,137 5 0,040 0,061 

4 Ingá-feijão Inga marginata 92 0,293 8 0,296 0,445 

5 Ingá-feijão Inga marginata 85 0,271 7 0,221 0,332 

6 Ingá-feijão Inga marginata 70 0,223 7 0,150 0,225 

7 Ingá-feijão Inga marginata 65 0,207 6 0,111 0,166 

8 Eucalipto  Eucalyptus sp. 119 0,379 11 0,682 1,023 

9 Angico-vermelho Parapiptadenia rigida 68 0,216 9 0,182 0,273 

10 Angico-vermelho Parapiptadenia rigida 49 0,156 5 0,053 0,079 

11 Uva-do-japão Hovenia dulcis 58 0,185 7 0,103 0,155 

11 Uva-do-japão Hovenia dulcis 72 0,229 9 0,204 0,306 

12 Uva-do-japão Hovenia dulcis 53 0,169 6 0,074 0,111 
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6.6. A supressão de vegetação e o corte (abate) dos exemplares nativos deverão ficar restritos aos locais previstos e 

licenciados, conforme projeto técnico apresentado, sendo que as atividades de manejo deverão ser acompanhadas pelo 

técnico responsável da área florestal; 

6.7. O responsável técnico deverá estar presente e monitorar as atividades de intervenção zelando pela manutenção da 

cobertura florestal nativa, evitando corte e supressão desnecessária em desacordo com o projeto técnico e essa Licença; 

6.8. A matéria-prima florestal oriunda da supressão da vegetação e/ou corte de exemplares nativos poderá ser armazenada 

na faixa de domínio do empreendimento; 

6.9. Está autorizada a doação da matéria-prima florestal resultante em lenha (toretes/galhos/resíduo em mst) para 

proprietários lindeiros à abertura da rua para uso impreterivelmente na propriedade, sendo necessário efetuar cadastro dos 

donatários (Nome completo, CPF, endereço completo, ponto com coordenadas geográficas, finalidade do uso) e dados em 

planilha sobre espécies e volumes doados assinados pelo responsável técnico da área florestal, para controle da 

Fiscalização; 

6.10. Não está autorizado o transporte de matéria-prima florestal que resultem volume em toras para desdobro em serraria 

(unidade de processamento de matéria-prima florestal) para fins de conversão em madeira maciça (m³, 

tábuas/prancha/dormente/palanques) para comercialização sem emissão de DOF/IBAMA; 

6.11. O documento que autoriza o transporte da matéria-prima florestal nativa é o Documento de Origem Florestal – DOF 

(IBAMA). Este deverá ser emitido pelo empreendedor, junto ao Sistema de Controle Federal do IBAMA, o qual deverá ser 

cadastrado e homologado pela Agência Florestal regional do DEFAP/SEMA-RS conforme Instrução Normativa n° 001/2007 

da SEMA-RS, sendo vinculados os volumes de matéria-prima a ser transportada de igual teor ao licenciado, expresso 

neste Documento licenciatório; 

6.12. Se houver necessidade de supressão de vegetação ou corte de exemplares nativos além dos especificados nesta 

Licença e projeto técnico, deverá ser solicitado ao órgão ambiental municipal a adequação de manejo florestal por meio de 

requerimento com protocolo de juntada ao presente Processo, sendo necessário apresentar justificativa técnica com 

memorial fotográfico, Projeto de Corte/Supressão, Projeto de Compensação/Reposição florestal, ART e demais 

informações pertinentes; 

6.13. Não está licenciado o corte (abate/poda) ou supressão de exemplares protegidos por Lei (ameaçados de extinção ou 

imunes ao corte) constante nas Listas Oficiais da flora protegida, conforme Decreto Estadual nº 52.109, de 01/12/2014 e 

Lista das Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção, em conformidade com a Instrução Normativa nº 06 de 23/09/2008 – 

MMA e imunes ao corte, Leis Estaduais n° 9.519 de 21 de janeiro de 1992 e n.º 11.520 de 3 de agosto de 2000. 

7. Quanto a Compensação Ambiental: 

7.1. A supressão se dará em 400,00m² classificada como estágio médio de regeneração presente na área de construção 

da nova ponte sobre o Arroio Alegre; 

7.2. A compensação referente à supressão da vegetação de 400,00m² (estágio médio de regeneração) se dará em área de 

400,00m², localizada no Parque Municipal e registrada em Matrícula de n°7.613, livro n°2 – Registro de Imóveis de 

Lajeado/RS, conforme “Memorial descritivo – Área de Compensação Ambiental” elaborado pelo responsável técnico;  

13 Canela lageana Ocotea pulchella 61 0,194 7 0,114 0,171 

14 Canela lageana Ocotea pulchella 65 0,207 9 0,166 0,250 

15 Ameixa-amarela Eryobotria japonica 49 0,156 7 0,074 0,110 

16 Chal-chal Allophylus edulis 41 0,131 6 0,044 0,066 

17 Chal-chal Allophylus edulis 62 0,197 8 0,135 0,202 

18 Caroba Jacaranda micranta 73 0,232 10 0,233 0,350 

19 Camboatá-branco Matayba elaeagnoides 70 0,223 9 0,193 0,290 

20 Capororoca Myrsine umbellata 69 0,220 11 0,229 0,344 

TOTAL 3,626 5,438 
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7.3. A área de compensação florestal possui 400,00m², com os seguintes vértices (Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM –

SIRGAS 2000) para a formação do polígono a ser averbado na matrícula: Vértice 01: Leste=391.166,76 e 

Norte=6.750.062,08; Vértice 02: E=391.186,76 e N=6.750.062,44; Vértice 03: E=391.187,12 e N=6.750.042,44 e Vértice 

04: E=391.167,12 e N=6.750.042,08; 

7.4. O empreendedor apresentou área relativa à Área Compensação Ambiental decorrente da obrigação imposta pelo 

artigo 17 da Lei Federal 11.428/2006, equivalente aos demais 100% da vegetação nativa secundária no estágio médio de 

regeneração, totalizando assim uma área de 400,00m²; 

7.5. A Área de Compensação Ambiental decorrente da obrigação imposta pelo artigo 31 e 17 da Lei Federal 11.428/2006 

corresponde a um total de 400,00m² e deverá ser averbada na devida matrícula; 

7.6. O empreendedor deverá isolar e identificar a Área de Compensação Ambiental, através de: a) cercamento da Área de 

Preservação Florestal e Compensação Ambiental, com no mínimo, dois fios (lisos, não farpados), mantendo entre si altura 

de 1 (um) metros e postes distanciados até 06 (seis) metros entre si, com manutenção de acesso (portão ou similar) a cada 

uma das áreas para eventual necessidade; b) instalação de placa nas respectivas áreas. 

8. Quanto à averbação na Matrícula do empreendimento: 

8.1. A Área de Compensação Ambiental (400,00m²) e decorrente da obrigação imposta pelo artigo 17 da Lei Federal 

11.428/2006 deverá ser averbada na Matrícula do Imóvel onde está inserida. Posteriormente, deverá ser apresentada cópia 

do Registro do Imóvel, contendo a averbação, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente no prazo de 180 dias. 

9. Quanto a Área de Preservação Permanente (APP): 

9.1. Não está autorizado a intervenção em área de preservação permanente, em conformidade com a Lei Federal nº 

12.651/2012, Lei Estadual n° 11.520/2000 e demais dispositivos legais vigentes acerca do assunto; 

9.2. Não é permitida qualquer intervenção na área, salvo os casos de utilidade pública e/ou interesse social, e/ou baixo 

impacto, previstos no artigo 3º, VIII, IX, X, combinado com o artigo 8º da Lei Federal nº 12.651, de 25/05/2012. 

10. Quanto à preservação e conservação ambiental: 

10.1. Está proibida a utilização de fogo (queimadas) e de processos químicos (capina química) para todas as formas de 

intervenções na vegetação nativa, em qualquer fase de implantação do empreendimento, em conformidade com as Leis 

Estaduais n° 9.519/1992 e nº 11.520/2000. 

11. Quanto à supervisão ambiental: 

11.1. As obras de implantação do empreendimento deverão ter efetiva supervisão ambiental a ser efetuada por técnicos 

devidamente habilitados; 

11.2. A supervisão ambiental tem como objetivo exercer o controle e a minimização de impactos provenientes da atividade 

proposta sobre os solos, os recursos hídricos e a biodiversidade existentes, bem como fazer cumprir as condições e 

restrições deste documento licenciatório; 

11.3. Este documento foi elaborado de acordo com a descrição técnica, memorial descritivo e mapa apresentado pelos 

responsáveis técnicos, o Engenheiro Civil Everson Sergio Kerbes, CREA/RS 124602, Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART n° 9821574; Biólogo Jaques Léo Eisenberger, CRBio 028519/03-D, Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART nº 2018/13648; o Geólogo Júlio Moretti Gross, CREA/RS 057661, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

n°9768383, dos quais se declaram devidamente habilitados para função/atividade; 

11.4. A responsável técnica pelo monitoramento contínuo é a Bióloga Camila Doebber, CRBio 101006/03-D, Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART n°2018/15939; 

11.5. Este documento está vinculado à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o requerente 

do cumprimento das exigências estabelecidas em disposições legais, regulamentares e normas técnicas aplicáveis ao 

caso, bem como aprovação da Secretaria de Planejamento Municipal. 

12. Com vistas à renovação da Licença Prévia e de Instalação deverá ser providenciado:  

12.1. Requerimento solicitando a renovação; 

12.2. Cópia da Licença Prévia e de Instalação em vigor; 
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12.3. Declaração do responsável técnico, informando o cumprimento das condições e restrições contidas na Licença Prévia 

e de Instalação, acompanhado de Relatório Fotográfico e demais documentos necessários à comprovação.  
 
 

A presente licença só autoriza a atividade em questão.  
Na ocorrência de qualquer tipo de acidente que possa gerar dano ao meio ambiente, cabe ao empreendedor 

informar imediatamente à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do Município. 
A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente poderá suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra à violação 

ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais e omissão ou falsa descrição de informações relevantes 
que subsidiaram a emissão desta.  

Esta licença deve permanecer no local do empreendimento para efeitos de fiscalização. 
Esta licença tem validade de 02 (dois) anos, até o dia 17/09/2020 e não dispensa nem exclui os demais 

previstos em Lei. 

  
 

Forquetinha, 24 de outubro de 2018. 
 
 
 
 

Adair Pedro Groders 
Secretário da Agricultura e Meio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recebido em: ______________________________ 

Nome:____________________________________ 

CPF nº: ___________________________________ 


