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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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Subsecrt'taria do \Ieio Aitut&
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LICENA DE INsTALAcA0
(PRORROGA(;AO Li N o 005/2006)

N.° 035 I 2007.
3a VIA (ARQUIVO)

I - DALICENcA:
0 Subsacrc.no do Moia Arnbentc da Socretaria do Dosnotvimcnto Urbana c Mcio Arnhentc, no usa das

atribuiçöes quo Ihe confere o artigo 18. inciso II. § 2°. da Lei n.° 041 dc 13 de setembro de 1989. tendo cm vista o
constante nos Dccrctos n°s. 27.591 e 27.802, respcctivamcntc do 1° de Janeiro e 22 de marco do 2007 c. ainda. o
disposto na Ordem de Scn'iço n° 0 1/2007-SEDUMA, do 30 do abril de 2007, expede a prescntc PRORROGAçAO DA
LICENA DE INSTALAçAO, autorizando a instalacäo para a atividade de 1MPLANTAA0 E
PAVIMENTAçAO DA Y FAIXA DO PISTAO SUL DE TAGUATINGA, requcrida polo DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM - DERIDE CNPJ No 00.070.532/0001-03. objcto do Processo n.°
190.000.011/2001, devendo ser obscrvadas as espccificacöcs constantes nos projetos aprcsentados para análise,
incluindo as medidas do controle ambiental e demais condicionantes.

2- DA LOCALIZAcAO:
1MPLANTAçAO E PAvLMENTAçA0 DA 3* FAIXA DO PISTAO SUL DE TAGL1ATINGA est

licenciada para a DF-001 (EPCT), NO TRECHO ENTRE A DF-085 (EPTG) E A DF-075 (EPNB) ., COM A
EXTENSAO DE 6 KM - RA ifi - TAGUATINGAIDF.

Executar o adensamento arbóreo no canteiro central da rodovia DF-001, no trecho compreendido entre a
DF-075 e a DF-085;
Nos trechos onde existir rede coletora de esgotos, deverá ser obedecido urn recobnmento minimo de 90
cm a partw da geratriz superior externa do coletor, para assegurar as condicöes de estabilidade do solo;
Os poços de visitas (PV) existentes na area de implantação da 3a faixa deverão ter seus tarnpöes,
quando de concreto, substituldos pelo T-100 (tampao de ferro fundido);
Deverá ser observado o recobnmento minimo dos tubas de ferro fundido, ago, e PVC a partir de sua
geratriz superior, conforme recomendado pela CAESB;
Manter o rnáximo de árvores no canteiro central;
Implantar a sinalizaçao vertical e horizontal na via;
Implantar o sistema de drenagem de águas pluviais;
Realizar o plantio de grama no canteiro central;
Respeitar e cumprir todas as restriçOes e exigéncias ambientais descritas no item VIII do Parecer
Técnico n° 046/2004 - GLOEM/DLFMA/SUMAM/SEMARI-1
Toda e qualquer alteracão no empreendimento deverá ser solicitada/requerida a esta SEDUMA/SMA;
Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS E RESTRIOES poderão ser estabeleddas por esta
Subsecretaria a qualquer momenta.

A SEDUMA/SMA, observando o disposto no artigo 19 da Resolucão CONAMA n.° 237/97 poderá alterar,
suspender ou cancelar a presente Licença de lnstalaçâo;
Esta licença de lnstataçao so terâ validade após sua publicaçao no Diãrio Oficial do Distrito Federal e em
periOdico de grande circulação no Distrito Federal, devendo, essas publicacöes, serem efetivadas as
expensas do interessado conforme previsto na Lei n° 041/89, artigo 16, § 1 0, no prazo mãximo de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura do Termo de Aceite e, apOs efetuadas as publicaçOes, entregar páginas dos
jornais a esta SEDUMA/SMA em ate 10 (dez) dias, sob pena de suspensão desta licenca;
0 requerimento da Licença de Operacão deste empreendimento deverá ser protocolado no perlodo de vigéncia
desta licença, ou de sua eventual prorrogaç.ão, sendo obrigatOrio observar as CONDICIONANTES, EXIGENCIAS,
RESTRIQOES e PRAZOS de apresentação da documentaç.ao técnica complementar estabelecidos na presente
Licença de lnstalação;
Qualquer alteração nos projetos previstos para o empreendimento, deverá ser precedida de anuência
documentada da SEDUMA/SMA;
Se necessãrio, o requerimêrito de prorrogação desta Licença de lnstatacâo deverá ser protocolado corn
antecedência minima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de sua vigência,
A SEDUMA/SMA deverá ser comunicada, imediatamente, em caso de ocorréncia de qualquer acidente que venha
a causar risco de dano ambiental.
Deverá ser mantida uma via desta licenca no local do emDreendimento/atividade;



5—DA VALIDADE:
ESTA PR0RR0GAcA0 DE LICENA DE (NsTALAçA0 TERA VALIDADE PELO PERODO DE 04

(QUATRO) ANOS CORRIDOS, OBSERVADOS Os REQUISITOS E CONDICIONANTES CONSTANTES
NA MESMA E NO PROCESSO QUE LHE DEU ORIGEM, DO QUAL E PARTE INTEGRANTE.

Brasilia,	 de
	 de 2007.

U STA SOUTO MAIOR SALGA 0
Subsecretâ.rio de Meio Ambiente

6—TERMO DE ACEITE:
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS DA PRESENTE L10ENA DE

INSTALAcA0, A QUAL SUB SCREVO.

Brasilia, I L de
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(NOME POR EXTENSO)

P{4-/CUL,	 C)3'-	 i2J2PF
(DOCUMENTO DE IDENTIFIcAçA0)
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