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38 VIA (ARQUIVO).
I — DA UcENcA:

0 Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, no uso das
atribuiçoes que [he confere o artigo 18, inciso JfJ, § 3 1 , da Lei n.° 041 de 13 de setembro de 1989 e tendo em
vista o que consta do artigo 41, inciso XII, do Decreto no. 27.591, de 10 de janeiro de 2007, expede a presente
LICENCA DE INSTALACAC, autorizando a implantacao da AVILCULTURA DE POSTURA,
requerida pela ANTONIO CALVALCANTE DA SILVA, CPF: 095.874.461-00, objeto do
Processo n.° 190.000.11412005, devendo serobservadas as especificacoes constantes nos projetos
apresentados Para análise, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.
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— UAb (.UNUIUIUNAN I hb, IXI(iINUIAS h REsTRIços:
Cumprir da integra o Piano de Controle Ambiental apresentado;
Qualquer alteraçao na atividade deverá ser previamente comunicada a SEDUMA;
Fazer o controle de insetos e roedores;
Dar destinacao adequada ao lixo produzido na atividade, sendo proibido a su1
aberto
O interessado licenciado será o responsável pela adocao de medidas e cuidado necessários a
prevencao e reparaçao de danos ambientais que vierem a ocorrer;
Toda e qualquer alteraçao do empreendimento deverá ser solicitada/requerida junto a SEDUMA;
Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRIcOES poderao ser estabelecidas por esta
Secretaria a aualouer temno.

4—DAS0BSEIVAES:
1. A SEDUMA/DF, observando o disposto no artigo 19 da Resolucao CONAMA n.° 237/97 poderá

alterar, suspender ou cancelar a presente Licenca de Instalacao;
2. Esta Iicenca de Instalacao so terá validade após sua publicaçäo no Oiário Oficial do Distrito

Federal e em periódico de grande circulacão no Distrito Federal, devendo, essas publicacoes,
serem efetivadas as 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 Termo de Aceite e, apOs
efetuadas as publicaçôes, entregar paginas dos jornais a esta SEDUMA/DF em ate 10 (dez)
dias, sob pena de suspensao desta licença;

3. 0 requerirnento da Licenca de Operacao deste empreendimento deverá ser protocolado no periodo
de vigencia desta licença, ou de sua eventual prorrogaçao, sendo obrigatório observar as
CONDICIONANTES, EXIGENCIAS, REsTRIcOEs e PRAZOS de apresentacao da documentaçao
técnica complemeritar estabelecida na presente Licenca de lnstalaçao;

4. Qualquer alteraçao nos projetos previstos Para o empreendirnento, deverá ser precedida de anuência
documentada da SEDUMA/DF;

5. Se necessário, o requerimento de prorrogaçao desta Licenca de lnstalaçao deverá ser protocolado
corn antecedência minima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de sua vigencia;
A SEDUMA/DF deverá ser comunicada, imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente
que venha a causar risco de dano ambiental.

7. Deverá ser rnantida uma via desta licenca no local do empreendimento/atividade;
8. Esta Licença de Instalacão nao autoriza o funcionamento do emoreendimento.
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5—DA VALIDADE:

ESTA LICENA DE INsTALAcA0 TERA VALIDADE PELO PERIODO DE 4 (ANOS),
OBSERVADOS OS REQUISITOS E CONDICIONANTES CONSTANTES NA MESMA E NO
PROCESSO QUE LHE DEU ORIGEM, DO QUAL E PARTE INTEGRANTE.

Brasilia, 2	 de 2007.

CASGUCHI
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

6—TERMO DE ACEITE:

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS DA PRESENTE
LICENA DE INSTALAcAO, A QUAL SUBSCREVO.

Brasilia, 70 deV&'- 	 de 2007.

(ASSINATURA)
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(NOME POR EXTENSO)
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(DOCUMENTO DE IDENTIFICAçAO)
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