
 

 

 

 

 
LICENÇA PRÉVIA N° 004/2019 

Processo Administrativo n° 918/2019 

 

                  O Poder Público Municipal de Fazenda Vilanova, através da Secretaria Municipal da 

Agricultura e  Meio Ambiente, baseado na Constituição 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 do CONSEMA nº 372/2018 e 379/2018, na Lei Estadual nº 11.520/2000, no uso de 

suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal 450-03/2003 e na Lei Municipal 

1834/2018 bem como, no parecer técnico n° 028/2019, expedido pela Talento Engenharia e 

Meio Ambiente, expede a presente LICENÇA PRÉVIA à: 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

REQUERENTE: Carlos Alberto Grave 

CPF nº: 950997940-68 

ENDEREÇO: Localidade de Santana, s/nº, Zona Rural - Fazenda Vilanova - RS. 

REPRESENTANTE LEGAL: o mesmo       CPF N.º: o mesmo 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADE: Criação de Aves de Postura – CODRAM 112,12 (CONSEMA 375/2018);  

25.000 aves - Porte Mínimo – Potencial Poluidor Médio 

ÁREA DO EMPREENDIMENTO: 336,0 m² (área útil total) 

LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Localidade de Santana, s/nº, Zona Rural - Fazenda 

Vilanova - RS. 

COORDENADAS (SIRGAS 2000): 6730387 N / 0421390 E 

CAR: RS-4308078-054E.0BC6.5AD7.E04C.2044.4E4F.829E.5105 

DATA DO CADASTRO: 23/03/2016 

FINALIDADE/MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO: Solicitação da Licença Prévia. 

3. DESCRIÇÃO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL 

3.1- Dados da Propriedade: 

DESCRIÇÃO DO ZONEAMENTO: Área Rural. 

ÁREA TOTAL DO IMÓVEL: 2,13 hectares. 

MATRÍCULA DO IMÓVEL: Nº 5.550 do Serviço  Registral Imobiliário de Bom Retiro do Sul-RS.  

ÁREA DO MANEJO:   

 



 

 

 

 

 

À ser construído:  

Galpão (aviário) = 330,0 m² (33,0m X 10,0m); 

  Sala de Ovos = 6,0 m² (3,0 m X 2,0m); 

  Composteira = 3,0 m² (1,5 m X 2,0 m). 

     

3.2- Meio Físico: 

TOPOGRAFIA: Área de relevo suave. 

SOLO: Argiloso e profundo. 

RECURSOS HÍDRICOS: O recurso hídrico está situado a, aproximadamente, 37,0 metros da 

área pretendida às instalações e um açude escavado a cerca de 28,0 metros do local. 

 

3.3- Meio Biótico: 

FLORA: Vegetação nativa  e exótica dispersa na propriedade. 

FAUNA: Não foi constatada. 

 

4. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES: 

4.1 Quanto ao Empreendimento: 

4.1.1 Esta Licença trata unicamente de Licença de Licença Prévia-LP para a atividade 

de Criação de Aves de Postura (codornas) – CODRAM 112,12, com capacidade para 25.000 

aves, conforme Resolução Estadual CONSEMA nº 372/2018, a ser desenvolvida em 

propriedade rural situada na localidade de Santana, s/nº, no município de Fazenda Vilanova - 

RS. 

4.1.2 A responsabilidade pela gestão do empreendimento é do empreendedor, 

devendo zelar pela qualidade ambiental e respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente; 

4.1.3 Esta licença não exime o empreendedor do atendimento às demais obrigações 

legais (Federais, Estaduais e/ou Municipais), devido à operação do empreendimento; 

4.1.4 A documentação apresentada contemplou o Cadastro Ambiental Rural (CAR_ 

RS-4308078-054E.0BC6.5AD7.E04C.2044.4E4F.829E.5105), cadastrado em 23/03/2016. 

 

 

 



 

 

 

 

4.2 Quanto as Condições da Propriedade: 

4.2.1 Conservar as formações vegetais nativas da propriedade, assim como as áreas 

de preservação permanente-APP, respeitando a distância em torno dos cursos d’água, e/ou 

demais restrições dos Códigos Florestais Federal e Estadual e Resoluções nº 303/02 e 302/02 – 

CONAMA; 

4.2.2 Proibir a caça da fauna nativa, com exceção das espécies permitidas e nos locais 

regulamentados; 

4.2.3 Utilização consciente de agrotóxicos e medicamentos na propriedade, 

atendendo ao prescrito no Receituário Agronômico e/ou o Receituário Veterinário, destinando 

corretamente embalagens vazias; 

4.2.4 Não deverá ocorrer a queima de resíduos, embalagens de agrotóxicos e ou 

produtos veterinários conforme a Lei Estadual nº 9921/93, Art. 11. As embalagens de 

agrotóxicos deverão ser destinadas aos geradores do produto conforme artigo 6º parágrafo 5º da 

Lei Federal 7.802/89 alterada pela 9.974/2000; 

4.2.5 Armazenar sempre a medicação em local fresco, limpo, seco e ao abrigo da luz 

e separada de agrotóxicos e de outros produtos não medicamentosos, principalmente aqueles 

com conteúdo sob pressão; 

4.2.6 Utilizar práticas conservacionistas visando à contenção da erosão do solo. 

4.3  Quanto à localização das edificações: 

4.3.1 A projeção da edificação deverá manter-se fora da Área de Preservação 

Permanente-APP; 

4.3.2 Conforme Lei Federal nº 12.651/2012, qualquer intervenção em Área de 

Preservação Permanente-APP é proibida, seja por meio de edificação, manejo de solo ou 

disposição de resíduos orgânicos oriundos da atividade ora licenciada; 

4.3.3 Qualquer alteração a ser realizada no empreendimento (alteração de processo, 

implantação de novas linhas de produção, ampliação de área ou de produção, sistema de 

tratamento, relocalização, etc.) deverá receber prévia análise do órgão ambiental licenciador. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.4  Quanto à movimentação de solo: 

4.4.1 Deverão apresentar por ora da Licença de instalação a necessidade quanto ao 

corte e aterro e o volume de solo movimentado (caso necessário tal movimentação de solo). 

4.5  Quanto ao manejo de vegetação: 

4.5.1 Deverão apresentar por ora da Licença de instalação a necessidade (se houver), 

de supressão de vegetação arbórea nativa. 

4.6  Quanto à responsabilidade técnica: 

4.6.1 A responsabilidade técnica pelas informações prestadas no Processo 

Administrativo de Licenciamento Ambiental é da Técnica em Meio Ambiente e Técnica em 

Agropecuária Eclésia Markus CREA/RS 130781, Anotação de Responsabilidade Técnica ART 

N.º 10450740. 

 

5. Com vistas à renovação da Licença Prévia, o empreendedor deverá 

apresentar:  

5.1. Requerimento solicitando a renovação da Licença Prévia; 

5.2.  Cópia da Licença Prévia em vigor; 

5.3. Formulário devidamente preenchido; 

5.4.Anotação de Responsabilidade Técnica-ART do responsável técnico pelo empreendimento e 

pela disposição final dos resíduos; 

5.5. Declaração do proprietário, informando que a área do empreendimento encontra-se em 

condições e sem alterações e 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; 

5.6. Comprovante de pagamento dos custos dos serviços de Licenciamento Ambiental. 

 

 

 



 

 

 

 

6. Com vistas à obtenção da Licença de Instalação, o empreendedor deverá 

apresentar: 

6.1. Requerimento solicitando a Licença de Instalação; 

6.2. Cópia da Licença Prévia (em vigor); 

6.3. Formulário específico da atividade devidamente preenchido e assinado; 

6.4. Projeto construtivo, acompanhado das plantas baixas e cortes das instalações a serem 

implantadas; 

6.5. Projeto das instalações e do sistema de coleta e armazenamento dos dejetos gerados pela 

atividade; 

6.6. Projeto e Memorial Descritivo das construções e dos sistemas de manejo dos resíduos e 

animais mortos, atendendo as exigências desta licença; 

6.7. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelas informações técnicas e pelos projetos 

de construções; 

6.8. Perfil topográfico com descrição do local proposto à edificação, quanto à necessidade de 

movimentação de solos e terraplenagem a ser executada (caso necessário); 

6.9. Volume de movimentação de solo para corte/aterro (caso necessário); 

6.10. Declaração assinada pelo proprietário do empreendimento que não haverá transporte de 

matéria-prima mineral excedente para fora da propriedade; 

6.11. Caso seja necessária a obtenção de solo e/ou matéria-prima mineral de fora da 

propriedade, deverá ser apresentada cópia da devida licença ambiental; 

6.12. Requerimento solicitando o devido Alvará de Licenciamento para Serviços Florestais 

(caso haja necessidade de supressão de vegetação); 

6.13. Comprovação de cadastro junto ao Sistema SIOUT para captação de água superficial, 

conforme Resolução CRH nº 324/2018; 

6.14. Comprovante de pagamento dos custos dos serviços de Licenciamento Ambiental; 

6.15. A obtenção da LI deverá ser requerida com a antecedência mínima de 120 dias do seu 

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

 

 



 

 

 

 

 

Esta licença só é valida para as condições contidas acima e até 23/10/2020. 

Caso algum prazo estabelecido for descumprido ou algum dado fornecido não 

corresponder á realidade, automaticamente este documento perderá a validade. 

Esta licença não dispensa, nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer 

natureza exigidos pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais 

Licenças ambientais. 

Esta licença deverá estar disponível no local da atividade ora licenciada para efeito de 

fiscalização.  

Fazenda Vilanova, 24  de outubro de 2019. 

 

 

 José Luiz Cenci                                                                  Vanice Inez Drebes 

Prefeito Municipal                                      Secretário da Agricultura e Meio Ambiente 

 

 


