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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS/PA

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DLA

DLA Nº 2019/003691 Local e Data de Expedição: Belém / PA, 16/09/2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas no art. 4º-A da Lei Estadual nº 5.752,
de 26 de agosto de 1993, alterada pela Lei nº 7.026, de 30 de julho de 2007, considerando a competência do Estado do Pará em definir os
critérios de exigibilidade do licenciamento ambiental, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras
características do empreendimento ou atividade preconizada no § 2º, art. do 2º, da Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de
1997 e considerando ainda a Resolução COEMA Nº107, DE 08 DE MARÇO DE 2013, publicada no Diário Oficial do Estado nº32354, de 12
de março de 2013, que definiu os critérios para enquadramento de obra ou empreendimentos/atividades de baixo potencial
poluidor/degradador ou baixo impacto ambiental passíveis de dispensa de licenciamento e dá outras providências, CONCEDE a presente
DLA, no âmbito estadual, para:

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME: MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTO CNPJ/CPF: 01.613.338/0001-81

ENDEREÇO COMPLETO: Av. J K, Centro

MUNICÍPIO: Floresta do Araguaia UF: Pará CEP: 68543-000

TELEFONE PARA CONTATO: 9481066330

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE OU OBRA DISPENSADA

LOCALIZAÇÃO: X: -49.70504522323609, Y: -7.563056082393705

MUNICÍPIO: Floresta do Araguaia

TIPOLOGIA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

ATIVIDADE: Execução ou recuperação de pavimentação (asfaltica, blokret, rígida, etc.) em vias com drenagem pluvial pré-existente ou
execução com drenagem pluvial superficial

CNAE: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

UNIDADE DE MEDIDA DA ATIVIDADE: CPK - COMPRIMENTO (Km)

ÁREA DECLARADA: 1,50 Km

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Trata-se de uma obra de revitalização da avenida Orlando Mendonça, estando ainda em fase de projeto e
captação de recursos junto ao governo Estadual, via SEPLAN. Previsão de início das obras em jan/2020 e previsão de término para
jun/2020.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A DLA ora concedida não desobriga o requerente acima qualificado de obter as demais licenças e/ou autorizações legalmente
exigíveis na esfera municipal, estadual ou federal, bem como outros atos autorizativos legalmente exigíveis.
A obra ou empreendimento/atividade acima descrita deverá nas fases de instalação e operação:

Considerar as legislações aplicáveis à obra ou empreendimento/atividade.
Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as Normas Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam
a matéria, em especial as que abordam o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos e a disposição final adequada dos
resíduos sólidos.
Adquirir material de emprego imediato na construção civil, bem como madeiras e outros insumos de fornecedores
devidamente regularizados no órgão ambiental competente.
Possuir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga, quando for o
caso.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Breno Reis dos Santos

RG: 4652163 CPF: 982.586.802-34

DISPOSIÇÕES FINAIS

Declaro, na qualidade de representante legal que as informações por mim fornecidas nessa DLA são VERDADEIRAS e que o
empreendimento/atividade ou obra acima descrita atende o disposto na Resolução COEMA nº107/2013.
Fico ciente, através desde documento, que declarar fato que sabe ser inverídico, com a finalidade de fraudar este órgão ambiental,
pode vir a constituir em infranção na esfera administrativa, civil e penal.
Este protocolo eletrônico equivale ao protocolo mencionado no Art 5º da Resolução nº 107 do COEMA, em 08/03/2013.




