
ARISTÓTELES ALVES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Decreto 009/2017

Rua Walterloo Prudente, n.° 253, Vila Paulista - CEP: 68552-713

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

LOCAL E DATA: Redenção - PA, 05 de fevereiro de 2018

UNIDADE / VALOR UTILIZADO:

Área da limpeza autorizada (ha) - 9,3847 há

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA:

ESTRADA VICINAL DO POÇÃO, ZONA RURAL, REDENÇÃO-PA.

(Coordenadas Geográficas UTM: N (m) 9.109.267,82 / E (m) 603.775,15

OBSERVAÇÕES: A presente Autorização Ambiental AUTORIZA SOMENTE a LIMPEZA MECANIZADA e a QUEIMA CONTROLADA DE LEIRAS de 9,3847 ha em

áreas degradadas nos polígonos previamente apresentados e aprovados pela Secretaria, conforme Anexo I. NÃO autoriza o uso de CORRENTÃO, a

SUPRESSÃO de vegetação em Área Verde e Área de Preservação Permanente e/ou similar e NÃO autoriza a derrubada, de árvores com DAP maior que

10, mesmo que localizada em área de uso alternativo do solo, na propriedade localizada no município de Redenção, Estado do Pará.

OBRIGAÇÕES.:

- Autoriza a LIMPEZA na área delimitada no Anexo I;

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

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

- Comunicar de imediato esta Secretaria a conclusão da atividade autorizada.

Autorização para atividade agrossilvopastoril (Limpeza de pastagem e queima de leiras)

ESTRADA VICINAL DO POÇÃO, ZONA RURAL

MUNICÍPIO: CEP:

Redenção - PA 68.550-000

CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL / RG:

614.693.432.15 2984339 SSP/PA

ATIVIDADE / TIPOLOGIA:

27 - AUTORIZAÇÕES

TIPOLOGIA LICENCIADA:

ENDEREÇO:

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - LIMPEZA DE PASTAGENS

A.A N.°: 001/2018 VALIDA ATÉ: 31/01/2019

PROCESSO N.°: 0031/2018 DATA DO PROTOCOLO: 01/02/2018
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

Autorização Ambiental ao empreendimento abaixo discriminado. 

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO: PORTE

CLODOALDO BARRETO TEMPONI PEQUENO



Rua Walterloo Prudente, n.° 253, Vila Paulista - CEP: 68552-713

E-mail: meioambiente@redencao.pa.gov.br
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Secretário Municipal de Meio Ambiente Engenheiro Agrônomo

Decreto 009/2017 Analista Ambiental

3. Vinte e cinco metros ao redor da área de domínio de estações de telecomunicações;

4. Dois mil metros ao redor da área de domínio de aeródromos e 11 (onze) mil metros do centro geométrico da pista de pouso

e decolagem do aeródromo;

5. Cinqüenta metros a partir de aceiro, de dez metros de largura ao redor das Unidades de Conservação, que deve ser

preparado, mantido limpo e não cultivado;

6. Quinze metros de cada lado de rodovias, estaduais e federais e de ferrovias, medidos a partir da faixa de domínio.

7. Dar cumprimento ao Art. 66, Parágrafo Único, Inciso II do Decreto nº 6.514 de 22/06/2008. Incorrem multas a quem deixa

de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

7. Prever a realização da queima em dia e horário apropriados, evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e

respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação;

8. Providenciar o oportuno acompanhamento de toda a operação de queima, até sua extinção, com vistas à adoção de

medidas adequadas de contenção do fogo na área definida para o emprego do fogo.

É vedado o uso de fogo em vegetação contida numa faixa de:

1. Quinze metros de cada lado, na projeção em ângulo reto sobre o solo, do eixo das linhas de transmissão e distribuição de

energia elétrica e quinze metros das linhas de distribuição;

2. Cem metros ao redor da área de domínio de subestação de energia elétrica;

6. Comunicar formalmente aos confrontantes a intenção de realizar a Queima Controlada, com a antecedência necessária e

indicação da data, hora do início e do local onde será realizada a queima;

Anexo II – Autorização Ambiental

Relação das Condicionantes 

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Autorização Ambiental de N.° 002/2018 requerida no processo protocolado

sob o N.° 033/2018 em 01/02/2018, deverá cumprir com as seguintes exigências abaixo relacionadas:

Item: Pendência

Durante a vigência da Autorização

1. Limitar a limpeza a área informada a SEMMA;

2. Promover o enleiramento dos resíduos de vegetação, de forma a limitar a ação do fogo;

3. Preparar aceiros de, no mínimo, três metros de largura, ampliando esta faixa quando as condições ambientais,

topográficas, climáticas e o material combustível a determinarem;

4. O aceiro deverá ter largura de, no mínimo, seis metros quando se destinar à proteção de áreas de florestas e de vegetação

natural, de preservação permanente, de reserva legal, aquelas especialmente protegidas em ato do poder público e de

imóveis confrontantes pertencentes a terceiros.

5. Providenciar pessoal treinado para atuar no local da operação, com equipamentos apropriados ao redor da área, e evitar

propagação do fogo fora dos limites estabelecidos;


