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LPI Nº 001/2017 - DMA 
Expediente nº 1246/2017 

 

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 DE INSTALAÇÃO 
de impacto local à: 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 
Requerente: Município de Forquetinha 
CNPJ: 04.214.401/0001-03 
Endereço: Rua Johann Kremer, nº 1316, bairro Centro 
Protocolo: 1246/2016         
Data: 18/12/2017 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Endereço: ERS 424, s/nº, localidade de Baureck, zona urbana, localizado junto à porção sul do Parque 
de Exposições Christoph Bauer, no município de Forquetinha/RS 
Coordenadas Geográficas: Lat.: -29.372827°/ Long.: -52.121061° 
CODRAM:  
3544,30 – Estação de Transbordo de RSCC 
4750,90 – Depósito em geral (para resíduos volumosos, cita-se móveis, equipamentos domésticos 
inutilizados, e outros assemelhados não provenientes de processos industriais) 
Porte: Mínimo 
Potencial Poluidor: Baixo 
LP nº: 004/2015 – DMA – vencida em 07/05/2017 
 

3. FINALIDADE 
Promover análise com vistas à emissão da Licença Prévia e de Instalação das atividades de CODRAM: 
3544,30 – Estação de Transbordo de RSCC e 4750,90 – Depósito em geral (para resíduos volumosos, 
cito móveis, equipamentos domésticos inutilizados, e outros assemelhados não provenientes de 
processos industriais) em área útil total de 329,53 m². 
 

4. QUANTO À ATIVIDADE 
Conforme a Resolução n° 288/2014 - 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 Mínimo, através do CODRAM: 3544,30 – Estação 
de Transbordo de RSCC e 4750,90 – Depósito em geral (para resíduos volumosos, cito móveis, 
equipamentos domésticos inutilizados, e outros assemelhados não provenientes de processos 
industriais), considerado de BAIXO potencial de poluição. 
 

CONSIDERAÇÕES, CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES: 

QUANTO AOS ASPECTOS URBANÍSTICOS: 
A análise e a aprovação dos aspectos urbanísticos do empreendimento são de responsabilidade da 
Secretaria do Planejamento deste Município. 
1. Quanto ao empreendimento: 
1.1. Esta licença permite a implantação da atividade de Ponto de Entrega Voluntária, em área útil total 
de 329,53 m²; 
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1.2. O PEV será instalado área urbana, conforme Matrícula do Imóvel nº 7613 do Cartório do Registro 
de Imóveis de Lajeado e de acordo com a Lei nº 1164 de 23 de novembro de 2016 que estabelece a 
área como uma zona urbana isolada – ZUIS. 
2. Quanto ao Projeto do Sistema de Tratamento de Efluentes Domésticos e Industriais: 
2.1 Conforme projeto não será implantado, caso ocorrer alteração, deverá ser informado ao 
departamento responsável e apresentado projeto do sistema de tratamento de efluentes 
domésticos/sanitários a ser instalado e devendo considerar o coeficiente mínimo de permeabilidade 
obtido e estar de acordo com as Normas Técnicas NBR 7.229/1982 e NBR 13.969/1997 da ABNT; 
2.2. A atividade a ser desenvolvida não contempla, em seu processo produtivo, a geração de efluentes 
líquidos industriais. Caso venha a ser gerado algum percolado, este deverá drenar por gravidade por 
um sistema impermeabilizado e ser coletado em uma bacia de contenção, para posterior envio para 
tratamento em local licenciado. 
3. Quanto ao Abastecimento de Água: 
3.1. O abastecimento de água do empreendimento se dará através de Poço tubular profundo. Os 
padrões de potabilidade da qualidade da água para consumo humano deverão seguir o estabelecido na 
Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011, que "Dispõe sobre os procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade" esta portaria 
revoga a Portaria nº 518/2004; 
QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS: 
A análise e a aprovação dos aspectos ambientais do empreendimento são de responsabilidade da 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente deste Município, sendo que abaixo seguem elencadas as 
condições e restrições da atividade. 
4. Quanto ao Licenciamento Ambiental: 
4.1. Conforme artigo 56 da Lei Estadual nº 11.520/2000, que "Institui o Código Estadual do Meio 
Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul" a Licença de Instalação (LI), autoriza o início da 
implantação do empreendimento ou atividade, de acordo com as condições e restrições da LP e, 
quando couber, as especificações constantes no Projeto Executivo aprovado, e atendidas as demais 
exigências do órgão ambiental.  
5. Quanto ao Meio Físico: 
5.1. O meio físico na área do empreendimento possui as seguintes características ambientais: 
a) Topografia: Relevo plano à levemente inclinado; 
b) Ocupação das Áreas Vizinhas: área urbana com a presença de residências, cultivos agrícolas e 
área de lazer; 
c) Solos: Apresentam-se profundos, com textura argilosa, em tons de marrom a marrom avermelhado. 
d) Recursos Hídricos: Na área proposta à implantação do empreendimento não há existência de 
curso da água, sem denominação, caracterizando Área de Preservação Permanente - APP nas formas 
previstas, definidas e regulamentadas na Lei Federal nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal Federal). 
6. Quanto ao Meio Biótico: 
6.1. O meio biótico existente no local é caracterizado por espécies mais adaptadas a ambientes 
antropizados. A vegetação predominante na área proposta à atividade é rasteira, não configurando uma 
estrutura florestal que possa ser enquadrada em algum dos estágios sucessionais de vegetação do 
Bioma Mata Atlântica, regulamentados na Lei Federal n° 11.428/2006;  
6.2. Na área de implantação do empreendimento não foram encontradas espécies arbóreas 
consideradas imunes ao corte conforme previsto na Lei Estadual n° 9.519/1992, nem espécies 
endêmicas, ameaçadas de extinção conforme Decreto Estadual nº 42.099/2003; 
6.3. Cabe ressaltar que na obra em questão não está previsto qualquer manejo de vegetação arbórea 
e/ou arbustiva; 
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6.4. 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; 
6.5. Na área não foi observado à presença de espécies da fauna ameaçadas de extinção, criticamente 
em perigo, em perigo ou vulneráveis, listadas no Decreto Estadual n° 41.672/2002. 
7. Quanto às emissões atmosféricas|ruídos: 
7.1. 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; 
7.2. Durante a instalação da obra deverão ser tomadas as medidas necessárias para evitar a ascensão 
e dispersão de material particulado (poeira); 
7.3. 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; 
7.4. Não poderá haver emissão de material particulado visível para a atmosfera. 
8. Quanto ao beneficiamento: 
8.1.  O empreendimento não admite qualquer tipo de beneficiamento de resíduos. 
9. Quanto aos resíduos sólidos: 
9.1. A empresa deverá possuir local apropriado para armazenar resíduos gerados, em área coberta, 
conforme as normas ambientais vigentes;  
9.2. 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;  
9.3. Os resíduos sólidos gerados no empreendimento devem ser segregados, classificados, 
acondicionados e armazenados provisoriamente em área coberta com piso impermeável de maneira a 
impedir à atração e abrigo da fauna sinantrópica (ratos, baratas, mosquitos etc), a contaminação do ar, 
solo e águas subterrâneas, em conformidade com as Normas Técnicas NBR 10.004, 11.174 e 12.235, 
da ABNT, de acordo com o tipo de resíduo até a destinação final; 
9.4. Os resíduos da construção civil, a serem gerados durante a implantação do empreendimento 
deverão ser segregados e dispostos em locais que não causem impacto ao meio ambiente, não sendo 
permitida, sob hipótese alguma, sua deposição próxima a recursos hídricos, terrenos baldios, áreas de 
preservação permanente, entre outros, seguindo o disposto na Resolução CONAMA N.º 307/2002, de 
05 de julho de 2002, alterada pela Resolução CONAMA N.º 348/2004, de 16 de agosto de 2004;  
9.5. Os resíduos da construção civil que se encontram na área deverão ser segregados e destinados 
de forma ambientalmente adequada; 
9.6. Na ocorrência de qualquer tipo de acidente que possa gerar dano ao Meio Ambiente, a Secretaria 
da Agricultura e Meio Ambiente deverá ser imediatamente informada. 
10. Quanto à execução da obra: 
10.1. A empresa deverá atentar para que os procedimentos a serem adotados sejam conforme as 
normas e legislações ambientais vigentes; 
10.2. Deverá ser observado o horário permitido para a realização da atividade, conforme previsto na 
legislação vigente; 
10.3. O material excedente ou inadequado na execução da obra deverá ser removidos e depositados 
em locais que não causem impacto ao meio ambiente, não sendo permitida, sob hipótese alguma, sua 
deposição próxima a recursos hídricos, terrenos baldios, áreas de preservação permanente, entre 
outros; 
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10.4. Todo equipamento, máquinas e veículos utilizados durante a execução da obra com motor, devem 
ser inspecionados e mantidos em boas condições de funcionamento, de modo a evitar a emissão de 
níveis sonoros superiores aos observados durante o seu normal funcionamento; 
10.5. As máquinas e equipamentos utilizados na realização da obra deverão estar em perfeitas 
condições e não apresentar vazamentos de derivados de hidrocarbonetos (como óleos e/ou graxas); 
10.6. As caçambas dos caminhões de transporte deverão estar obrigatoriamente cobertas com lonas, 
evitando assim a queda de material transportado. 
11. Quanto à supervisão ambiental:  
11.1. Para a implantação da atividade deverão ser observadas as normas e leis ambientais vigentes, de 
modo a preservar e garantir o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, nos termos do 
artigo 225 da Constituição Federal de 1988; 
11.2. Deverá haver supervisão ambiental com acompanhamento constante dos responsáveis técnicos 
habilitados pela elaboração dos projetos no decorrer da implantação do empreendimento. Este 
acompanhamento visa exercer o controle e a minimização de impactos provenientes da implantação da 
atividade sobre os solos, os recursos hídricos e a biodiversidade, bem como fazer cumprir as condições 
e restrições desta licença. 
12. Outras condicionantes: 
12.1. 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, e o sujeita à fiscalização e anulação deste 
documento, caso sejam constatadas irregularidades, bem assim à autuação e imposição de sanções 
administrativas cabíveis; 
12.2. Este documento foi elaborado de acordo com a descrição técnica apresentada pelo Engenheiro 
Civil Samir Marcos Battisti, CREA/RS 104081-D, ART nº 7905019, Técnico em Agrimensura Alan 
Schneider Gelain, CREA/RS 221668-D, ART nº 9228040 e pela Bióloga Camila Doebber, CRBio 
101006/03-D, ART nº 2017/16794, dos quais se declaram devidamente habilitado para 
função/atividade. 
13. COM VISTAS À RENOVAÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO UNIFICADA, DEVERÁ 
SER PROVIDENCIADO: 
13.1. Requerimento solicitando a renovação LPI; 
13.2. Cópia da LPI em vigor; 
13.3. Relatório Técnico assinado pelos responsáveis técnicos e pelo empreendedor demonstrando a 
situação da área licenciada e justificando a renovação requerida; 
13.4. Memorial descritivo da situação atual da obra, com cronograma das atividades; 
13.5. Comprovante de pagamento dos custos dos serviços de Licenciamento Ambiental; 
14. COM VISTAS À OBTENÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, O EMPREENDEDOR DEVERÁ 
APRESENTAR: 
14.1. Requerimento solicitando a Licença de Operação; 
14.2. Formulário para Licenciamento Ambiental, devidamente preenchido; 
14.3. Cópia desta Licença; 
14.4. Contrato Social; 
14.5. Declaração do empreendedor informando que está cumprindo as condições e restrições citadas e 
que não houve alteração da atividade a ser licenciada, salientando que qualquer alteração (processo, 
produção, área física, etc.) deverá ser previamente avaliada por esta Prefeitura, através de Licença 
Prévia; 
14.6. Relatório fotográfico, contemplando todas as áreas do empreendimento, demonstrando as áreas 
de armazenamento dos resíduos, bem como, o cercamento da área útil do empreendimento; 
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14.7. Cópia do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios, expedido pelo Corpo de Bombeiros 
Municipal, de conformidade com as Normas em vigor, relativo ao sistema de controle a incêndio da 
unidade industrial; 
14.8. Relatório técnico elaborado por profissional habilitado, com Anotação de Responsabilidade 
Técnica, informando a operacionalização da atividade, compreendendo todas as etapas de 
funcionamento, desde o recebimento dos resíduos até a destinação final, contemplando os dias de 
funcionamento, coleta, quantidades, tipos de resíduos, formas de segregação, armazenamento, 
tratamento e destinação final, bem como, apresentar as empresas responsáveis, com as devidas 
licenças ambientais; 
14.9. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, elaborado por profissional habilitado, com 
anotação de responsabilidade técnica, contendo no mínimo, as formas de segregação, 
acondicionamento, armazenamento e o destino final dos resíduos, bem como, licenças ambientais das 
empresas que irão realizar a coleta dos resíduos; 
14.10. Cópia atualizada do comprovante de consumo de água em m³; 
14.11. Planta geral atualizada da área do empreendimento, com a demarcação de todas as estruturas 
implantadas ou declaração informando que não houve alteração do projeto inicial; 
14.12. Anotação de Responsabilidade técnica dos profissionais responsáveis pela elaboração e 
execução do projeto; 
14.13. Comprovante de pagamento dos custos dos serviços de Licenciamento Ambiental.  
 

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 26/12/2019 e não dispensa nem 
exclui os demais previstos em lei. 

 

 
 

Forquetinha, 26 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Henrique Frederico Krüger 
Secretário da Agricultura e Meio Ambiente 


