
 

 

 

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 012/2020 

Processo Administrativo n°503/2020 

 

                  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° 076/2020, expedido pela Talento Engenharia e 

Meio Ambiente, expede a presente LICENÇA OPERAÇÃO à: 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

REQUERENTES: Ilco Antonio de Ávila e Cesar Maranghelli de Ávila      

CPF nº: 091286970-49 e 016451420-19 

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

A promover a atividade de:  Solicitação de Licença de Operação-REGULARIZAÇÃO-

LOR. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADE:  

 Criação de Bovinos Confinados com capacidade produtiva para 100 

animais – CODRAM 116,10 – Porte Mínimo e Potencial Poluidor Alto; 

 Criação de Bovinos Semi-Confinados com capacidade produtiva para 

400 animais – CODRAM 117,10 – Porte Pequeno e Potencial Poluidor Alto; 

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

Fazenda Vilanova - RS. 

ÁREA DO IMÓVEL: 45,72 hectares 

MATRÍCULA DO IMÓVEL: 1.906 do Ofício do Registro de Imóveis de Bom 

Retiro do Sul-RS 



 

 

 

 

CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR: 

CAR: RS-4308078-912C7933DD1D4F9B9153BA29092AC97E 

Data do Cadastro: 01/03/2016 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Foi informado o abastecimento de água pela 

Sociedade de Abastecimento de Água de Matutu, CNPJ nº 03.886.804/0001-28. 

 

3. CARACTERÍSTICAS, CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES: 

3.1 Quanto ao Empreendimento: 

3.1.1 Esta Licença trata da Licença de Operação de Regularização-LOR para a 

atividade de Criação de Bovinos conforme a seguinte descrição e portes: 

 - Criação de Bovinos Confinados com capacidade para 100 animais, Porte 

Mínimo e Potencial Poluidor Alto (CODRAM 116,10); 

 - Criação de Bovinos Semi-Confinados com capacidade para 400 animais, Porte 

Pequeno e Potencial Poluidor Alto (CODRAM 117,10); 

3.1.2 Esta Licença trata da atividade desenvolvida na propriedade pertencente 

à Matrícula Nº 1.906 do Ofício do Registro de Imóveis de Bom Retiro do Sul-RS, 

situada na localidade de Matutu, s/nº, Zona Rural do município de Fazenda Vilanova – 

RS, e está regulamentada conforme Resolução Estadual CONSEMA nº 372/2018, 

alterada pela Resolução CONSEMA nº 377/2018;  

3.1.3 A responsabilidade pela gestão do empreendimento é do empreendedor, 

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

ambiente; 

3.1.4 Esta licença não exime o empreendedor do atendimento às demais 

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

empreendimento; 

3.1.5 A documentação apresentada contemplou o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR_ RS-4308078-054E.0BC6.5AD7.E04C.2044.4E4F.829E.5105), cadastrado em 

16/12/2019; 

 



 

 

 

 

3.1.6 Foi informado o abastecimento de água por Rede Comunitária através da 

Sociedade de Abastecimento de Água de Matutu, CNPJ nº 03.886.804/0001-28. 

4. Quanto às edificações: 

4.1.1 A propriedade possui 01 (um) galpão de confinamento com área de 360,0 

m² (24,0 m x 15,0 m), com capacidade para alojamento de 100 (cem) animais em 

sistema confinado; 

4.1.2 As estruturas do sistema semi-confinado restringem-se cochos coletivos 

para alimentação, permanecendo os animais em pastagem; 

4.1.3 O galpão de confinamento possui esterqueiras laterais com capacidade 

para armazenamento de 168,0 m³ de dejetos, onde permanece para fermentação e 

estabilização por um período de, no mínimo, 120 dias, para posterior retirada e 

disposição em solo agrícola. 

4.2 Quanto ao manejo dos dejetos gerados pela atividade: 

4.2.1 É proibido qualquer lançamento de dejetos líquidos ou semi-sólidos em 

corpos hídricos superficiais, subterrâneos ou fossas sem prévio licenciamento desta 

municipalidade; 

4.2.2 O manejo das esterqueiras destinadas à contenção de dejetos deverá 

seguir as recomendações e projeto elaborado pelo responsável técnico; 

4.2.3 O tempo de permanência do resíduo na esterqueira, deverá ser o 

suficiente para o completo curtimento, após estabilizado o processo; 

4.2.4 Os equipamentos de coleta e transporte de resíduos até a área de 

disposição devem ser dotados de dispositivos que impeçam a perda de material; 

4.2.5 As áreas de deposição dos dejetos deverão possuir boa drenagem interna 

e não estarem sujeitos à inundação periódica; 

4.2.6 O lençol freático deverá estar a pelo menos 1,5 m da superfície do solo, 

na situação crítica de maior precipitação; 

 



 

 

 

 

4.2.7 A disposição deverá ser efetuada de acordo com a proposta do projeto 

técnico apresentado; 

4.2.8 A impermeabilização das esterqueiras deve ser periodicamente vistoriada 

e em caso de rupturas, deve ser suspenso o lançamento de dejetos e realizados os 

consertos. 

4.3  Quanto as condições da propriedade: 

4.3.1 Conservar as formações vegetais, em torno dos cursos d´água, numa 

distância de no mínimo 50 m de nascentes, 30 m para o curso d`água com menos de 10 

m de largura, 50 m, para o curso d`água com 10 a 50 m de largura, 100 m, para o curso 

d`água com 50 a 200 metros de largura; nas áreas com declividade igual ou superior a 

100% (45º); topos de morro e outras restrições do Código Florestal Federal Lei nº 

12.651 e suas alterações supervenientes, além do Decreto n° 7.830. Fica 

terminantemente proibida qualquer intervenção em APP, seja por meio de 

edificações ou por deposição de resíduos orgânicos oriundos da atividade, salvo 

exceções legais; 

4.3.2 Conforme apresentado em projeto a área de criação atende ao que dispõe 

o Art. 320 da Lei Estadual nº 6.503/72, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 23.430 

de 24 de outubro de 1974: 

Art. 320 - Somente na zona rural é permitida a 

criação de porcos e as pocilgas devem obedecer às 

seguintes condições: 

a) ficarem localizadas, no mínimo, a uma distância 

de 50,00 m (cinquenta metros) das habitações dos 

terrenos vizinhos e das frentes das estradas; 

4.3.3 A propriedade está inscrita no Cadastro Ambiental Rural, do qual o 

empreendedor apresentou cópia; 

4.3.4 Qualquer supressão de vegetação na área deverá ser solicitada ao órgão 

ambiental competente, através de processos de licenciamento de corte atendendo a 

legislação vigente; 



 

 

 

 

4.3.5 Deverão ser adotadas medidas técnicas com vistas a manter o controle de 

vetores (moscas, ratos), no entorno e no interior das instalações; 

4.3.6 Manter limpa a área de domínio, removendo-se lixos e entulhos e 

destinando-os para locais adequados e higienizar adequadamente as instalações e 

equipamentos; 

4.3.7 Não poderá ocorrer a queima de resíduos, embalagens de agrotóxicos 

e/ou produtos veterinários conforme Lei Estadual n° 9921/93, Art. 11. As embalagens 

de agrotóxicos deverão ser destinadas aos geradores do produto, conforme Art. 6°, 

Parágrafo 5E, Lei Federal n° 7802/89, alterada pela Lei 9974/2000; 

4.3.8 Deverá sempre ser evitado o transbordamento das calhas e 

esterqueiras, reparando imediatamente qualquer vazamento que ocorrer; 

4.3.9 Foi informado em projeto que o abastecimento de água é feito pela 

Sociedade de Abastecimento de Água de Matutu, CNPJ nº 03.886.804/0001-28. 

4.4  Quanto à responsabilidade técnica: 

4.4.1 O responsável técnico pelas informações do projeto de licenciamento da 

atividade de suinocultura, pelo projeto e execução do sistema de manejo de dejetos e 

disposição dos resíduos em solo agrícola, é o Engenheiro Agrônomo Marciel Spellmeier 

CREA/RS 125.865 sob anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 10833137, que 

deverá orientar e acompanhar as atividades inerentes ao empreendimento, bem como, 

responsabilizar-se pela execução da atividade local. 

 

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

apresentar: 

6.1. Requerimento solicitando a renovação da Licença de Operação; 

6.2. Cópia da Licença de Operação (em vigor); 

6.3. Relatório fotográfico contemplando a operação num todo, com ênfase no 

sistema de tratamento de dejetos; 

 



 

 

 

 

6.4. Cálculo de resíduos gerados no período de vigência desta licença, anexando 

informações sobre os locais onde foram dispostos os dejetos durante este período; 

6.5. Anotação de responsabilidade técnica (ART) do técnico responsável pelo 

Projeto do Licenciamento Ambiental e projeto e execução do controle, tratamento e 

destinação de resíduos; 

6.6. Declaração atualizada do empreendedor informando que há cumprimento das 

condições e restrições apontadas na atual licença, se houve ou não alteração no 

processo, na produção e na área física do empreendimento; 

6.7. Preenchimento do formulário específico das informações para o licenciamento 

da atividade; 

6.8. Croqui ou planta da propriedade e do empreendimento, indicando as 

propriedades lindeiras, estradas, nascentes, arroios ou outros cursos d'água, todas 

com as respectivas distâncias ao empreendimento; 

6.9. Comprovante de pagamento dos custos dos serviços de Licenciamento 

Ambiental; 

6.10. Cópia do Recibo da inscrição do Cadastro Ambiental Rural da propriedade; 

6.11. Descrição do sistema operacional para manejo e retirada dos dejetos, incluindo 

tipo de destino, periodicidade, frequência de retirada, áreas que serão destinados os 

dejetos informando o nome do proprietário, classificação do solo, tipo de cultura 

onde o resíduo será aplicado, matricula da área e declaração do proprietário da área 

(caso sejam áreas de terceiros); 

6.12. Matrícula atualizada do imóvel; 

6.13. Apresentar comprovação de fornecimento de água para o desenvolvimento da 

atividade, conforme a capacidade necessária para atendimento da produtividade para 

a vazão máxima diária exigida, suprindo a necessidade dos animais (esta vazão 

deverá estar de acordo com o balanço hídrico necessário para a atividade ora 

requerida). Caso o abastecimento de água se dê por Poço Tubular (outra fonte 

alternativa), deverá ser apresentado o devido comprovante de Outorga pelo uso da 



 

 

água; 

 

 

6.14. Comprovante de pagamento dos custos dos serviços de Licenciamento 

Ambiental; 

6.15.A renovação da Licença de Operação 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 12/08/2024. 

A presente licença só autoriza a atividade em questão para as condições vistoriadas, sendo 

que qualquer alteração ou ampliação necessitará de prévio licenciamento. 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, 13 de agosto de 2020. 

 

José Luiz Cenci                                                    Enio  Linemann 

         Prefeito Municipal                              Secretária da Agricultura  e Meio Ambiente 

 


