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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO

DISTRITO FEDERAL
 

Presidência

 

Licença Ambiental Simplificada SEI-GDF n.º 18/2018 - IBRAM/PRESI

 

Processo nº: 00391-00009098/2018-13

Parecer Técnico nº: 39/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-III

Interessado: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

Endereço: GRANJA MODELO - RIACHO FUNDO II

Coordenadas Geográficas: 15°53'10.74"S, 48°02'45.17"O

A�vidade Licenciada: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Prazo de Validade: 04 (QUATRO) ANOS

Compensação: Ambiental ( X )Não   (    )Sim  /  Florestal ( X )Não    (    )Sim

 

 

I – DAS INFORMAÇÕES GERAIS:

1. Esta licença é válida a par�r da assinatura do interessado;

2. A publicação da presente Licença Ambiental Simplificada deverá ser feita no Diário Oficial do
Distrito Federal e em periódico de grande circulação em até 30 (trinta) dias corridos,
subsequentes à data da assinatura desta, obedecendo ao previsto na Lei Distrital nº 041/89, ar�go
16, § 1º;

3. O descumprimento do “ITEM 2”, sujeitará o interessado a suspensão da presente Licença
Ambiental Simplificada, conforme previsto no Art. 19 da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de
dezembro de 1997, até que seja regularizado a situação;

4. A par�r do 31º dia de emissão, a presente Licença Ambiental Simplificada só terá eficácia se
acompanhada das publicações exigidas no “ITEM 2”;  

5. Os comprovantes de publicidade da presente Licença devem ser protocolizados com des�no à
Unidade de Tecnologia e Gestão de Informações Ambientais do IBRAM – UGIN respeitado o prazo
previsto no “ITEM 2”;

6. A renovação tácita de Licença Ambiental Simplificada deve ser requerida com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respec�va licença, ficando
este automa�camente prorrogado até a manifestação defini�va do órgão ambiental competente,
conforme Resolução nº 01, de janeiro de 2018;

7. Durante o período de prorrogação previsto no “ITEM 6” é obrigatória a observância às
CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS e RESTRIÇÕES ora estabelecidas;

8. O prazo máximo da prorrogação de que trata o “ITEM 6” deve observar o disposto no Art. 16 §2 da
Resolução nº 01, de janeiro de 2018;

9. O IBRAM, observando o disposto no Art. 19 da Resolução CONAMA n.º 237/97, poderá alterar,
suspender ou cancelar a presente Licença Ambiental Simplificada;
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10. Qualquer alteração nos projetos previstos para a a�vidade deverá ser precedida de anuência
documentada deste Ins�tuto;

11. O IBRAM deverá ser comunicado, imediatamente, caso ocorra qualquer acidente que venha causar
risco de dano ambiental;

12. Deverá ser man�da no local onde a a�vidade está sendo exercida, uma cópia auten�cada ou o
original da Licença Ambiental Simplificada;         

13. Outras CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES poderão ser exigidas por este Ins�tuto a
qualquer tempo;

14. A presente Licença Ambiental Simplificada está sendo concedida com base nas informações
prestadas pelo interessado.

 

II – DAS OBSERVAÇÕES:

1. As condicionantes da Licença Ambiental Simplificada nº 18/2018 - IBRAM, foram extraídas do
Parecer Técnico nº 39/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-III, do Processo nº  00391-
00009098/2018-13.

 

III – DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES:

1. Esta Licença Ambiental Simplificada diz respeito às questões ambientais e não subs�tui outras
licenças, autorizações, manifestações, relatórios ou laudos que sejam necessários para a
Pavimentação Asfál�ca e Implantações de alguns disposi�vos de drenagem pluvial, situada próxima
à Granja Modelo - Riacho Fundo II;

2. Restringir as intervenções aos locais definidos no projeto;

3. Protocolar requerimento de Licença de Operação para o sistema de drenagem do Riacho Fundo,
processo 0190-000230/2000, no prazo máximo de 60 dias, tendo em vista que a LO venceu em
novembro de 2018;

4. Na fase de operação, apresentar relatórios anuais de acompanhamento das a�vidades de
manutenção do sistema de drenagem pluvial, devendo incluir registros fotográficos;

5. As vias a serem pavimentadas devem ser acompanhadas por calçadas/passeios, que devem estar
em conformidade com a NBR 9.050/2004;

6. Depositar os rejeitos da construção civil e outros materiais de bota-fora, provenientes da
implantação do empreendimento, em local indicado pelo SLU (ou autorizado previamente por esse
Ins�tuto);

7. O material de jazida deverá ser re�rado de local licenciado;

8. Não está autorizada a abertura de caixas de emprés�mo e de locais de bota-fora, pois conforme
projeto apresentado, será u�lizado o material terroso do próprio leito estradal para compor a
estrutura do pavimento. Caso seja iden�ficada a necessidade na execução das obras, o
empreendedor deverá solicitar autorização específica a este Ins�tuto;

9. Caso tenha a necessidade de implantação de canteiro de obras, deverá ser apresentado projeto e
planta de localização;

10.  Colocar placas e faixas de sinalização da obra, de acordo com as normas de segurança vigentes;

11. Manter o subsolo exposto pelo menor tempo possível, durante as escavações, para evitar sua
exposição aos agentes intempéricos;

12. Usar barreiras de contenção de material betuminoso para evitar a contaminação do solo e de
corpos hídricos, durante as a�vidades de pavimentação;
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13. Fazer a recuperação dos processos erosivos apresentados ao longo da via e próximos ao canal;

14. Realizar a limpeza e manutenção ao longo e arredores da galeria de drenagem existente, antes das
obras;

15. Fixar placa no local do empreendimento, contendo o nome da empresa licenciada, número do
processo no IBRAM, número da licença ambiental com respec�vo prazo de validade;

16. Aspergir água no solo durante as obras para diminuir a suspensão de par�culas na atmosfera,
assim como nos montes de material proveniente das caixas de abertura das ruas e nos locais onde
haja movimentação de solo;

17. Apresentar relatório de cumprimento das condicionantes, em até 60 (sessenta) dias após o término
da obra, bem como relatório final conclusivo da implantação de todo o empreendimento, 
acompanhados de ART, considerando os aspectos constru�vos e ambientais;

18. Toda e qualquer alteração no empreendimento deverá ser solicitada/requerida ao IBRAM;

19. Comunicar ao IBRAM, imediatamente, a ocorrência de qualquer dano ambiental;

20. Outras condicionantes, restrições ou exigências ambientais, assim como a anulação das existentes,
poderão ser estabelecidas por este Ins�tuto a qualquer momento.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES - Matr. 1.682.324-
9, Presidente do Ins�tuto Brasília Ambiental, em 14/12/2018, às 11:29, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIO CÉSAR MENEGOTTO - Matr.0074682-7,
Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 27/12/2018,
às 15:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 16223212 código CRC= C9E99CD6.
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