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LICENA DE INsTALAcA0 N004512013

(	 ) 1 1 Via Interessado	 ( ) 21 Via Processo	 () 31 Via Arquivo

Processo n°: 191.000.491/1997

Parecer Técnico: 014/2013 — GELAC/COLAM/SULFI

Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SO

CNPJ: 00.394.742/0001-49

Endereco: VIA DE LIGAcAO DA DF -250 A SOBRADINHO DOS MELOS

Atividade Licenciada: PAVIMENTAcAO DE 5 KM DA VIA DE LIGAcAO ENTIRE A

RODOVIA DF-250 E SOBRADINHO DOS MELOS, R.A. PARANOA/DF.

Prazo de Validade: 03 (três) anos

Compensacao: Ambiental (X) Näo ( ) Sim - Florestal (X) Não ( ) Sim

I - DAS OBSERVA(;OES:
1) Esta Licenca de Instalacao so terá validade apOs sua publicacao no Diário

Oficial I do Distrito Federal e em periódico de grande circulacao no Distrito

Federal, devendo essas publicacoes, serem efetivadas a expensas do

interessado, conforme previsto na Lei n° 041/89, artigo 16, § 1 0, no prazo

máximo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do Aceite. ApOs efetuadas as

publicacoes, entregar páginas dos jornais a este IBRAM, em ate 10 (dez) dias,

SOB PENA DE SUSPENSAO DESTA LIcENcA;

2) 0 IBRAM, observando o disposto no artigo 19 da Resolucao CONAMA n.°

237/97, poderá alterar, suspender ou cancelar a presente Licenca de Instalacao;

3) 0 requerimento da Licenca de Operaçào deste empreendimento deverá ser

protocolizado no periodo de vigencia desta Iicenca, ou de sua eventual prorrogacão,

sendo obrigatOrio observar as CONDICIONANTES, EXIGENCIAS, RESTRIcOES e

PRAZOS de apresentacao da documentacão técnica complementar estabelecidos

na presente Licenca de Instalaçao;

4) Qualquer alteracao nos projetos previstos para o empreendimento deverá

precedida de anuência documentada deste Instituto;
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5) 0 IBRAM deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de

quaiquer acidente que venha a causar risco de dano ambiental;

6) Deverá ser mantida uma via desta Iicença

empreendimento/atividades;

7) As condicionantes da Licenca de Instaiacão n o 045/2013, foram extraIdas do

Parecer Técnico n° 014/2013 - GELAC/COLAM/SULFI, fls. 335 a 337.

II - DAS CONDICIONANTES, EXIGENCIAS E REsTRIcOEs:

1. A Licenca de instaiaçao terá vaiidade de 3(tr6s) anos, contadas da data de

assinatura do recebimento da mesma;

2. A Licenca de Instaiacao deverá ser pubiicada no DODF e em dois jornais de

grande circulação;

3. Apresentar em prazo não superior a 90 dias Piano de Controle Ambiental

discriminando cada uma das atividades elencadas no RARA com o devido

custo e cronograma de execucao e a apresentacão da fonte de recursos

suficientes para a execucão dos programas listados abaixo:

a. Programa de recuperacao de areas degradadas e controie de erosão;

b. Programa de monitoramento e fiscaiizaçao;

C
	

Programa de educacao ambiental para o transito;

Programa de articuiaçao institucional.

4. A execucão dos programas supracitados deverâ ser iniciada imediatamente

após a eiaboração, e poderá ser realizado concomitante a obra;

5. A obra deverá ser reaiizada obrigatoriamente no sentido Leste Oeste,

iniciando próximo A escoia e ao Rio São Bartolomeu para montante (o

descumprimento desta é motivo de canceiamento da iicenca e muita por

pare do IBRAM).

6. A movimentacão de terra e escavacão de drenagem não poderA ser

executada em periodo de chuvas e a penaildade pelo descumprimento é de

I!
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embargo e multa por colocar em risco recursos hIdricos de gestao federal e

de alta relevãncia ambiental (o Rio São Bartolorneu).

7. As obras deverão ser supervisionadas por equipe habilitada corn formacao

na area ambiental a tim de tornar efetivo o cumprirnento das condicionantes,

exigOncias e restriçöes de eventual Autorizacao Ambiental, bern como das

medidas mitigadoras constantes no Piano de Controle Ambiental, que

deverão ser cumpridas em sua Integra;

8. As obras deverão contemplar adequacao, limpeza da area de dominio

sinalizacão vertical e horizontal e aceiro do trecho de dois quilornetros ja

executado entre a rodovia de acesso e a DF - 250;

9. Deverão ser instaladas duas placas de sinalizacao indicando que a obra é

licenciada pelo IBRAM;

10.Sernestralmente deverão ser enviados relatOrios de cumprimento de

condicionantes contemplando a execucão dos Pianos de Controle

Ambiental;

11.Ap6s a conciusão das obras, o empreendedor deverá apresentar urn

relatório de acompanhamento ambiental, corn ART do profissional que

acompanhou a execucao da obra.

12.A SO deverá executar e obedecer aos projetos apresentados, considerando

todos os elementos constantes nos mesmos, seguindo as recomendaçoes

especificas, preconizadas em Normas TOcnicas da ABNT (projetos,

execucao, norrnas de seguranca e ambiente de trabalho,entre outras) assim

como restringir as intervençOes aos locais definidos no projeto;

13.A revegetacao dos taludes e demais espacos verdes degradados deverá ser

executada corn major brevidade de forma a evitar a exposicão do solo e,

consequenternente a inicializacao de processos erosivos. A carnada de solo

orgânico raspada das areas a serem utilizadas na obra deverá ser locada

em area não sujeita a erosão e reaproveitadas para recomposição vegetal

das areas eventualmente degradadas;
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14.No caso de derramamento de lIquidos poluentes em quantidade que

contamine os recursos hIdricos deve-se proceder a imediata contenção do

dano e comunicar o fato ao IBRAM;

15.E finalmente, a SO deverá providenciar a regularizacao ambiental da

Rodovia;

16.Toda e qualquer alteracao no empreendimento deverá ser

solicitada/requerida a este Instituto;

17.Comunicar a este Instituto, imediatamente, em caso de ocorrência de

qualquer incidente que venha a causar riscos de dano ambiental;

18.Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS E RESTRIcOES poderão ser

estabelecidas por este Instituto a qualquer tempo.

Brasilia-DF,	 de	 de 201.1

3I	 L
1iLTON REIS BATISTA JUNIOR

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos HIdricos do Distrito Federal
Brasilia Ambiental - IBRAM

Presidente Interina	 -

Ill - DEACORDO:

Brasilia,	 de	 de 2013

(DOCUMENTO DE IDENTIFIcAçA0)
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