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LPI Nº 002/2018 - DMA 
Expediente nº 12/2018 

Atividade: criação de aves de corte 
 

O Município de Forquetinha, 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 Resolução CONAMA nº 237/1997, na Resolução CONSEMA nº 102/2005, na Lei Municipal 
nº 622/2009, na Lei Estadual nº 11.520/2000, expede a presente LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO 
de impacto local à: 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

Requerente: Gilmar Sartori e Luiselde Sartori 

CPF: 525.949.040-15 e 760.267.790-00 

Endereço: localidade de Linha Arroio Alegre, s/n° 

Município: Forquetinha/RS 

Protocolo: 12/2018                      Data: 04/01/2018 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Endereço: localidade de Linha Arroio Alegre, s/n°, Forquetinha/RS 

Coordenadas geográficas (WGS 84): S 29º23’36.2”/ W 52º07’29.1” 

CODRAM: 112,11 criação de aves de corte 

Porte: excepcional (demais) 

Potencial poluidor: médio 

 
3. SOLICITAÇÃO 

Licença Prévia e de Instalação à atividade de impacto local criação de aves de corte. 

 
4. QUANTO À ATIVIDADE 
Conforme a Resolução n° 372/2018 - CONSEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente que define as 
atividades consideradas de Impacto Local, conclui-se que o empreendimento é passível de licenciamento 
municipal e se enquadra como porte excepcional, CODRAM: 112,11, considerado de MÉDIO potencial 
de poluição. 
 

CONSIDERAÇÕES, CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES: 

1. Quanto à responsabilidade técnica: 

1.1. O responsável técnico pelas informações do projeto e execução de licenciamento ambiental e 
orientações do manejo dos resíduos sólidos gerados é a Engenheiro Agrônomo Luciano Cremonese dos 
Santos, CREA/RS 114195, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 9452700, que deverá orientar 
e acompanhar as atividades inerentes ao empreendimento, bem como regularizar a operação da atividade 
no local, conforme diretrizes constantes na licença ambiental. 

2. Quanto à localização e características das construções: 

2.1. Deverão manter dispositivos de segurança para a proteção contra vazamentos acidentais para evitar a 
contaminação das águas e do solo; 

2.2. Deverão ser localizadas em área com lençol freático com profundidade mínima de 1,50 metros; 

2.3. Deverá respeitar as distâncias conforme a faixa de Área de Preservação Permanente, conforme Lei 
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Federal 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal); 

2.4. O piso dos galpões de estadia e alimentação dos animais deverá ser impermeabilizado; 

2.5. O empreendedor deverá canalizar os dejetos para a esterqueira; 

2.6. A esterqueira deverá ser coberta; 

2.7. As construções deverão respeitar as informações contidas no memorial descritivo do presente 

expediente administrativo; 

2.8. Deverá estar localizada a, no mínimo, 50 metros de manancial hídrico; 

2.9. Deverá estar localizada a, no mínimo, 20 metros de estradas; 

2.10. Deverá respeitar as distâncias conforme a faixa de Área de Preservação Permanente, conforme Lei 

Federal 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal). 

3. Quanto às condições da propriedade: 

3.1. Deverá ser observada a Lei Federal 11.428/2006 e demais regulamentações referentes à preservação 

de mata nativa; 

3.2. Conservar as formações vegetais, em torno dos cursos d'água, numa distância de no mínimo 50 

metros das nascentes, nas áreas com declividade igual ou superior a 45°, topos de morro e outras 

restrições dos Códigos Florestais Federais e Estaduais e Resolução n° 303/02- CONAMA; 

3.3. A utilização de agrotóxicos e/ou medicamentos veterinários na propriedade deverá ser realizada 

conforme prescreve o Receituário Agronômico e/ou o Receituário Veterinário; 

3.4. Para a Área de Preservação Permanente – APP existente importa salientar que, a regra geral é a 

intocabilidade das áreas de preservação permanente, o que ocasiona restrições ao direito de uso e gozo 

do proprietário do imóvel que seja inserido na APP. Nesse diapasão, não é permitida qualquer intervenção 

na área, salvo os casos de utilidade pública e/ou interesse social, e/ou baixo impacto, previstos no artigo 

3° VIII, IX, X combinado com o artigo 8° da Lei Federal n° 12.651, de 25/05/2012; 

3.5. Deverá ser estabelecido um depósito de embalagens de agrotóxicos e/ou produtos veterinários em 

local fresco e coberto;  

3.6. Não deverá ocorrer a queima de resíduos, embalagens de agrotóxicos e/ou produtos veterinários 

conforme estabelece a Lei Estadual Nº 9. 921/93, art.11. As embalagens de agrotóxicos deverão ser 

destinadas aos geradores do produto, conforme artigo 06, parágrafo 5, da Lei 7.802/89, alterada pela Lei 

9.974/00;  

3.7. Atender as prescrições do Receituário Veterinário e o Receituário Agronômico quanto ao uso de 

produtos veterinários e agrotóxicos na propriedade, providenciando para que não ocorra a queima de 

resíduos e de embalagens, e que os depósitos de embalagens sejam aéreos e cobertos. 

4. Outras considerações: 

4.1. Quando da necessidade de supressão de vegetação arbórea ou arbustiva nativa e exótica, deverá ser 
solicitado o Alvará de Licenciamento para Serviços Florestais, requerido e motivado em expediente 
administrativo próprio; 
4.2. Este documento está vinculado à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não 

exime o empreendedor do cumprimento das exigências estabelecidas em disposições legais, 

regulamentares e normas técnicas aplicáveis ao caso; 

4.3. Este documento foi elaborado de acordo com a descrição técnica feita pelo Engenheiro Agrônomo 

Luciano Cremonese dos Santos, CREA/RS 114195, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 

9452700, do qual se declara devidamente habilitada para função/atividade. 
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5. Para obtenção da licença de operação o empreendedor deverá apresentar:  
5.1. Requerimento solicitando a Licença de Operação;  
5.2. Formulário devidamente preenchido e assinado;  
5.3. Cópia da Licença Prévia e de Instalação em vigor; 
5.4. Declaração que o empreendimento ainda não está em operação;  
5.5. Declaração do proprietário e do técnico responsável que foram atendidas todas as condicionantes da 
Licença Prévia e de Instalação;  
5.6. Projetar um programa de prevenção e controle de vetores; 
5.7. Informar o profissional responsável do manejo dos animais;  
5.8. Relatório Fotográfico do empreendimento e suas instalações;  
5.9. ART (anotação de responsabilidade técnica) de projeto e execução, podendo ser a mesma para as 
fases de LP, LI e LO;  
5.10. Cópia do recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR; 
5.11. SIOUT 003; 
5.12. Pagamento dos custos dos serviços de Licenciamento Ambiental.  
 

A obtenção da renovação LO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e 

vinte dias) do seu prazo de validade, conforme o §4º do Art.18 da Resolução CONAMA nº 237/1997. 

 

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 
deverá permanecer no local do empreendimento para efeitos de fiscalização. 

Esta Licença tem validade de 02 (dois) anos, até o dia 24/04/2020 e não dispensa nem 
exclui os demais previstos em lei. 

 
Forquetinha, 24 de abril de 2018. 

 
 
 

Adair Pedro Groders 
Secretário da Agricultura e Meio Ambiente 


