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LICENQA AMBIENTAL UNIFICADA - LU
N° 067/2021

PAIXAO CONSTRUgOES, SERVigOS E EMPREENDIMENTOS LIDA -
VILLAGE SUM VILLE

Validade: 02 (dois) anos

A competencia para a concessao desta Licenpa Ambiental esta fundamentada na Lei 

Complementar n°. 140 de 08 de dezembro de 2011, que fixa normas, nos incisos III, VI, 
VII do caput e paragrafo unico do art. 23° da Constituipao Federal para a cooperapao 

entre a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios no exercicio da 

competencia administrativa comum na protepao do meio ambiente bem como, nos 

dispositivos legais da Resolupao CEPRAM n° 4.327 de 31 de outubro de 2013 alterada 

pelas Resolupoes CEPRAM n° 4.420 de 27 de novembro de 2015 e n° 4.579 de 06 de 

marpo de 2018 que dispoe sobre as atividades de impacto local de competencia dos 

municipios, o Decreto Municipal n°4.765 de 01 de marpo de 2021 que regulamenta o 

processo de licenciamento ambiental e na Lei Municipal n° 1.910 de 30 de dezembro de 

2020 que altera a Lei Municipal n° 1.361 de 30 de novembro de 2009 que dispoe sobre 

a Politica Ambiental Integrada do Municipio de Lauro de Freitas. O Secretario Municipal 

da Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hidricos do municipio de 

Lauro de Freitas com fulcro nas atribuipoes e competencias defmidas na Lei Municipal 

n°. 1.324 de 02 de dezembro de 2008 e na Lei Municipal n°. 1.361 de 30 de novembro 

de 2009 e tendo em vista o que consta do Processo n°. 2890/2021, requerido pela (o) 

PAIXAO CONSTRUgOES, SERVigOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - VILLAGE 

SUM VILLE), RESOLVE:

Conceder Licenpa Ambiental Unificada - LU N° 067/2021, valida pelo prazo de 02 

(dois) anos ao requerente, inscrito no CPF/CNPJ n° 04.974.400/0001-59 para 

atividade de construpao de condominio horizontal residencial com 12 unidades com 

900 m2 de area total e 717,55 m2 de area construida, localizado na (o) Rua Praia de 

Tambau, lotes 11 e 12, n° 422, Vilas do Atlantico, Lauro de Freitas, Bahia, e inscrita 

no Cadastre Imobiliario Municipal n° 40878004220000, coordenadas P1: 8575510.017 

m N 577276.790 m E, P2: 8575481.292 m N 577268.136 m E, P3: 8575489.946 m N 

577239.411 m E, P4: 8575518.670 m N 577248.065 m E , mediante o cumprimenk) 

da legislapao vigente e das seguintes condicionantes: I. So serao permitidos servipos\ 

de construpao civil (obra) de segunda a sexta, no periodo de OShOOmin as 17h00minN
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Fora deste horario deve ser submetido a analise e aprovagao desta Secretaria de Meio 

Ambiente, Saneamento e Recursos Hidricos; II. Priorizar a contratagao de mao de 

obra residente na comunidade do entorno; III. Isolar a area do entorno da obra com 

telas de poliester de malha fma ou outras barreiras fisicas visando garantir que as 

particulas nao ultrapassem os limites da obra, antes do inicio das obras; IV. Realizar 

o langamento de materiais em cagambas estacionarias ou caminhoes de menor altura 

possivel, evitando maior dispersao de material particulado; V. As cagambas e 

caminhoes devem ser umedecidos e cobertos para evitar dispersao de particulas; VI. 

Realizar manutengao periodica dos veiculos de modo a manter suas emissoes dentro 

dos padroes da legislagao vigente; VII. Uso obrigatorio de EPIs pelos funcionarios, 

conforme NR 06 e sensibilizagao dos trabalhadores sobre os perigos e riscos das suas 

atividades rotineiras e quanto a correta utilizagao dos EPI’s; VIII. Cumprir todas as 

etapas do Plano de Gerenciamento dos Residues da Construgao Civil - PGRSCC 

(Resolugao CONAMA 307), contemplando a fase de acabamento do empreendimento, 

e os equipamentos envolvidos na sua coleta, acondicionamento, transporte e 

destinagao final e apresentar relatorio de execugao ao final da obra; IX. Quanto a 

emissao de ruidos, devera ser respeitada a Lei Municipal 1.931/2021 e Lei Municipal 

n° 1.536/2014, que determine o limite maximo de 60dB no periodo diurno (de 07:00 

as 19:00) e 55 dB no periodo noturno (de 19:00 as 07:00); X. Manter o PCMAT, 

PCMSO e PPRA atualizados e disponiveis na obra para possivel fiscalizagao; XI. Os 

residues solidos inertes e nao inertes deverao ser acondicionados adequadamente e 

destinados aterros especificos para cada uma das classes citadas, observando os 

modelos de operagao dos servigos de coleta (Decreto Estadual n° 11.235/2008, Art. 

84, CONAMA n° 307/2002 e suas alteragoes); XII. Devera ser apresentado 

comprovante de descarte dos residues solidos da construgao civil em aterro especifico 

e comprovadamente licenciado com periodicidade semestral; XIII. Devera realizar urn 

programa de conscientizagao e educagao ambiental com os funcionarios da obra 

visando minimizar a geragao de residues durante sua geragao, coleta e reciclagem e 

apresentar comprovagao ao final das atividades; XIV. Devera apresentar Autorizagao 

Ambiental para transplantio de individuo arboreo no prazo de 30 (trinta) dias corridos 

a contar da data de recebimento da referida Licenga Ambiental; XV. Apresentar o Auto 

de Vistoria do Corpo de Bombeiros ao final das obras; XVI. Apresentar contrato conrr 

a empresa locadora dos sanitarios quimicos utilizados no canteiro de obras. Prazo de 

atendimento: Imediatamente apos concessao da Licenga Ambiental Unificada; XVII.
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Os efluentes sanitarios referentes as instalagoes do canteiro de obras, deverao ser 

acondicionados, tratados e dispostos adequadamente. Apresentar comprovagao de 

atendimento. Prazo de Atendimento: 30 dias apos a conclusao das obras; XVIII. 
Apresentar comprovagao do servigo de sucgao dos sanitarios quimicos atraves de 

caminhao limpa-fossa, bem como copia do vale descarte fornecido por empresa 

habilitada e licenciada para tratar e destinar adequadamente os efluentes da empresa 

responsavel pela sucgao referente ao descarte adequado do efluente coletado no 

periodo de obras. A periodicidade de limpeza dos sanitarios quimicos deve ser de 

acordo com o volume de armazenamento dos mesmos. Prazo de atendimento: 
Semestralmente; XIX. Apos conclusao das obras, o empreendimento e responsavel 

pela desativagao das instalagoes sanitarias utilizadas na fase de implantagao do 

empreendimento. Apresentar comprovagao de atendimento. Prazo de Atendimento: 
30 dias apos a conclusao das obras; XX. A instalagao do sistema de esgotamento 

sanitario - SES do empreendimento fmalizado esta condicionada a concessao pela 

SEMARH da Dispensa de Licenga Ambiental do SES no ambito do processo de n° 

14194/2021; XXI. E vedado, permanentemente, o langamento de efluentes liquidos, 

sem o devido tratamento, diretamente no solo, em corpo hidrico ou em rede pluvial 

direcionado para o mesmo, em desacordo com as Resolugoes CONAMA n° 357/2005, 

430/2011 e Lei Municipal n° 1.721/2017; XXII. Devera contribuir para urn projeto de 

educagao ambiental a ser definido pela SEMARH; XXIII. Apresentar Relatorio de 

Cumprimento das Condicionantes apos o termino da obra, acompanhado por 

documentagao comprobatoria e ART; XXIV. Fixar externamente na testada do terreno 

uma placa informando sobre a licenga ambiental unificada (layout da placa em anexo).

Art. 1° Esta Licenga Ambiental Unificada - LU n° 067/2021 refere-se unicamente a 

analise dos aspectos ambientais de competencia da Secretaria de Meio Ambiente, 

Saneamento e Recursos Hidricos do municipio de Lauro de Freitas, cabendo ao 

requerente obter as anuencias, licengas e/ou autorizagoes das outras instancias e 

demais orgaos do municipio, estado e federal quando couber, para que a mesma 

alcance seus efeitos legais.

Art. 2° A Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hidricos podera exigir 

novos padroes, decorrentes de mudangas substanciais na legislagao, no moment® oa 

analise do pedido de nova Licenga Ambiental. . M
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Art. 3° No caso de constatagao a qualquer tempo da incorreqao, falsidade das 

informaqoes declaradas ou descumprimento nos termos e legislaqoes vigentes, 

implicara na nulidade.

Art. 4° Caso seja feita qualquer alteragao nos projetos apresentados no processo 

administrative em questao devera ser informada previamente a Secretaria de Meio 

Ambiente, Saneamento e Recursos Hidricos deste municipio para a devida analise e 

procedimentos a serem seguidos.

Art. 5° Esta Licenga Ambiental possui validade apenas para o enderego supracitado e 

constante no processo administrative a qual se refere. Caso seja efetuado a mudanga 

do enderego, a mesma perde sua validade sendo necessario o requerente solicitar uma 

nova Licenga Ambiental.

Art. 6° 0 responsavel esta ciente de que a falsidade de quaisquer dados informados a 

SEMARH constitui pratica de crime e resultara na aplicagao das sangoes penais 

cabiveis, nos termos dispostos no Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 

(Codigo Penal), na Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Crimes Ambientais) 

e nas suas normas regulamentadoras.

Art. 7° Esta Licenga sera publicada no Diario Oficial do Municipio no enderego 

eletronico, https://io.orq.br/ba/laurodefreitas/diarioOficial/

Lauro de Freitas, 17 de Dezembro de 2021.

Alexandre rarques
Secretario Municipal do Meio Ambiente, Safie^mento e Recursos Hidricos

https://io.orq.br/ba/laurodefreitas/diarioOficial/
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LICENQA AMBIENTAL DE 

UNIFICADA- LU

N° 067/2021
REQUERENTE N° DO PROCESSO

Paixao Construqioes, Servigos e Empreendimentos 
Ltda - Village Sum Ville 2890/2021

ATIVIDADE ENDEREQO
Construgao de condominio horizontal residencial 

com 12 unidades com 900 m2 de area total e 
717,55 m2 de area construida

Rua Praia de Tambau, lotes 11 e 12, n° 422, Vilas 
do Atlantic©, Lauro de Freitas, Bahia

DATA DA EMISSAO VALIDADE

17/12/2021 17/12/2023
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