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UCENA DE INSTALAçAO

NO

N°. 014! 2007.
3 a VIA (ARQUIVO).

1— DA L10ENA:

0 Secretãrio de Estado de Desenvoivimento Urbana e Meio Ambiente do Distrito Federal, no usa
das atribuiçöes que the confere a artigo 18, inciso It, da Lei n.°. 041 de 13 de setembro de 1989 e tendo em
vista o que consta do artigo 40 , inciso XII, do Decreto n o. 27.591, de 10 de janeiro de 2007, expede a
presente LICENA DE INSTALAAO, autonzando a instataçao para atividade de AVICULTURA DE
FRANGO DE CORTE, requerida por ELZA GARMATZ, CPF: 591.884.051- 68, objeto do Processo fl.°
190.001.278/2005, devendo ser observadas as especificaçöes constantes nos projetos apresentados para
anáiise,inctuindo as medidas de controte ambientat e demais condicionantes.
2— DAL0cALIzAçA0:

A ATMDADE DE AVICULTURA DE FRANGO DE CORTE está licenciada para o endereço
NUCLEO RURAL RIO PRETO, LOTE 94- RA Vi— PLANALTINAIDF.

3— DAS CONDICIONANTES, EXIGENCIAS E REsTRIç0Es:

1. Apresentar a outorga do pogo tubular profundo concedida pela ADASA no prazo de 30 (trinta) dias;
2. Apresentar piano de cnação da reserva legal e também sua autorizaçâo concedida por esta
Secretaria no prazo de 90 (noventa) dias;
3. Conservar a mata de galeria existente no corrego do Galho, em pelo menos 30 metros;
4. Arborizar a area do empreendimento também corn espécies arbóreas nativas do cerrado;
5. Cumpnr, na integra, as orientaçöes contidas no Piano de Controte Ambiental;
6. Toda e qualquer alteraçäo do empreendimento, deverâ ser solicitada ou requerida a SEDUH/DF;
7. Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRI9OES poderao ser estabelecidas par esta
Secretana a qualquer tempo.

4— DAS OBSERVAcOES:

1. A SEDUH/DF, observando a disposto no artigo 19 da Resolucâo CONAMA n. 1 .237/97, poderá
atterar, suspender ou cancetar a presente Licença de lnstataçâo;
2. Esta Iicença de lnstalacäo so terá validade apos sua publicacäo no D,ãrio Oficial do Distrito
Federal e em periOdico de grande circulaçao no Distrito Federal, devendo, essas
publicacOes serem efetivadas as expensas do interessado conforme previsto na Lei no.
041189, artigo 16, § 1 0, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do Termo
de Aceite e, apos efetuadas as publicacOes, entregar paginas dos jornais a esta SEDUHIDF
em ate io (dez) dias, sob pena de suspensão desta licenca;
3. 0 requerimento da Licença de Operação deste empreendimento deverá ser protocoIizado no
perlodo de vigência desta ticença, ou de sua eventual prorrogação, sendo obrigatOno observar as
CONDICIONANTES, EXIGENCIAS, RESTRI9OES e prazos de apresentação da documentação
técnica comptementar estabelecida na presente Licence de lnstalação;
4. Qualquer atteracao nos projetos previstos para a empreendimento, deverá ser precedida de
anuência documentada da SEDUH/DF;
5. Se necessáno, a requerimento de prorrogaçâo desta Licença de tnstalacao deverá ser
protocotizado corn antecedência minima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de sua
vigência;
6. A SEDUH/DF deverá ser comunicada, imediatamente, em caso de ocorréncia de qualquer
acidente que venha a causar risco de dano ambiental.
7. Deverá ser mantida uma via desta licença no local do empreendimento/atividade;
8. Esta Licenca de Instalaçâo näo autorza o funcionamento do empreendimento.
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- DA VALIDADE:

ESTA LICEN9A DE INSTALAçAO TERA VALIDADE PELO PERIODO DE 4 (ANOS.
OBSERVADOS Os REQUSITOS E CONDICIONANTES CONSTANTES NA MESMA E NO PROCESSO
QUE LHE DEU ORIGEM, DO QUAL E PARTE INTEGRANTE.
Brasilia, )

de

de 2007.

CASSIO TANIGUCHI
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Melo Ambiente
6— TERMO DE ACEITE:

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS DA PRESENTE LICEN9A DE
INSTALAçAO, A QUAL SUBSCREVO.
Brasilia, de
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(DOCUMENTO DE IDENTIFIcAçA0)
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de 2007.

