
OBSERVAÇÕES: A presente Licença de Instalação autoriza a instalação de micro parcelamento de solo para loteamento com 345 lotes, 09

quadras, 09 ruas, 01 avenida e 02 áreas verdes, totalizando 159.626,00 m
2
 no município de Redenção - Pará.

OBRIGAÇÕES.:

- Adotar os controles apresentados e definidos em legislação pertinente e no projeto apresentado, documentando-se os procedimentos

convencionados para a destinação de resíduos e efluentes eventualmente gerados pela atividade; 

- Comunicar de imediato esta Secretaria qualquer alteração nas informações que subsidiaram a sua concessão;

- Cumprir com as exigências contidas no Anexo I deste documento;

- Solicitar sua renovação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do prazo de vencimento do termino de sua vigência.

LOCAL E DATA: Redenção - PA, 16 de agosto de 2016.

ARISTÓTELES ALVES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Decreto 330/2016

Rua Ademar Guimarães, n.° 51, Jardim Umuarama - CEP: 68.552-390

E-mail: meioambiente@redencao.pa.gov.br

LOTEAMENTO TERRA DO SOL, ZONA URBANA, REDENÇÃO - PA

(Coordenadas Geográficas: 8°02'51.85"S / 49°59'14.42"O)

CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL / RG:

786.547.341-91 1.517.318 - SSP/DF

ATIVIDADE / TIPOLOGIA:

26 - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

TIPOLOGIA LICENCIADA:

2601 - Parcelamento do solo / Loteamento / Desmembramento sem fracionamento

UNIDADE / VALOR UTILIZADO:

ATH - 15,9626

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA:

ENDEREÇO:

AVENIDA BRASIL, N. 2631, CENTRO

MUNICÍPIO: CEP:

Redenção - PA 68.550-000

ALLAN SANTIAGO GUIMARÃES - (LOTEAMENTO TERRA DO SOL) PEQUENO - III

LICENÇA DE INSTALAÇÃO - L.I

LI N.°: 009/2016 VALIDA ATÉ: 15/08/2019

PROCESSO N.°: 116/2016 DATA DO PROTOCOLO: 26/07/2016

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente , no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar Municipal n.º 003, de 07

de novembro de 2005, alterada pela Lei Complementar Municipal n.º 049, de 28 de dezembro de 2009, alterada pela Lei Complementar n.°

072, de 23 de dezembro de 2013, alterada pela Lei Complementar n.° 087, de 22 de dezembro de 2015 e em conformidade com a Lei

Estadual n.° 7389/2010, Resolução COEMA 120/2015 e a Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 2007, concede a presente

Licença de Instalação ao empreendimento abaixo discriminado. 

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO: PORTE



Decreto 330/2016

Rua Ademar Guimarães, n.° 51, Jardim Umuarama - CEP: 68.552-390

E-mail: meioambiente@redencao.pa.gov.br

7. Comunicar imediatamente esta SEMMA sobre a ocorrência de incidentes que possam vir causar danos ambientais;

8. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA não se responsabiliza por eventual uso indevido da presente LI,

advindo de dolo ou má fé;

9. Todas as informações técnicas prestadas, pelo (a) engenheiro (a) responsável no Projeto técnico, especialmente as pessoais

e dominiais, bem como as informações prestadas pelo proprietário do imóvel são de sua inteira responsabilidade,

respondendo legalmente pelas mesmas de acordo com art. 299 do código penal (Decreto Lei 2848 de 07 de dezembro de

1940);

ARISTÓTELES ALVES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

6. Informar quaisquer modificações pretendidas para a atividade, as quais deverão ser apresentadas a esta SEMMA para

nova análise;

Relação das Condicionantes 

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Licença de Instalação de N.° 009/2016 requerida no processo protocolado sob o

N.° 116/2016 em 26/07/2016, deverá cumprir com as seguintes exigências abaixo relacionadas:

Item: Pendência

Prazo de 10 dias

1. Fixar placa de identificação de Licenciamento Ambiental (modelo SEMMA);

Prazo de 30 dias

2. Providenciar a publicação do recebimento da licença ora concedida no prazo máximo de 30 dias (original ou cópia), no

diário oficial do estado e periódico regional ou local de grande circulação (Resolução CONAMA 006 de 24 de Janeiro de

1996);

Durante a Vigência da Licença

3. Apresentar Relatório de Informação Ambiental Anual - RIA, conforme dispõe o Decreto Estadual n°. 1.120, de 08 de julho

de 2008, com texto alterado pelo Decreto Estadual n°. 1.881, de 14 de setembro de 2009 (com apresentação dos documentos

de vencimento anual: Alvará de Funcionamento, "HABITE-SE" do corpo de bombeiros, análise do efluente tratado,

comprovante de destinação dos resíduos, etc., e ainda o recolhimento da taxa correspondente);

4. Informar o volume e a origem de material de uso imediato na construção civil, bem como a localização do bota-fora. Caso

utilize material adquirido diretamente de jazidas, deverá encaminhar a(s) cópia(s) da licença(s) de operação das mesmas,

com prazo de validade em vigência;

5. Adotar as medidas de controle ambiental definidas em legislação pertinente, documentando-se os procedimentos

convencionados para a destinação de resíduose efluentes eventualmente gerados pela atividade, mantendo-se arquivados os

respectivos comprovantes e ainda obedecerem aos critérios de uso e ocupação dos solos estabelecidos pela municipalidade;

Anexo I – Licença de Instalação


