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PARECER TÉCNICO 018/2022 

Parecer Técnico da empresa S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental (CREA RS 199051), através da 

Responsável Técnica Engª Florestal Mestra e Doutora em Agronomia Laura Tres (CREA RS 184238), 

Contrato Administrativo Nº 102/2018, Termo Aditivo III de 11/08/2021, firmado com Prefeitura Municipal de 

Liberato Salzano através da ART Nº 11459520.  

Atendendo à solicitação do Município de Liberato Salzano, RS, criado pela Lei n° 4.736 de 01 de junho 

de 1964, através do Departamento Municipal de Meio Ambiente (DMMA), criado pela Lei Municipal nº 2.663, de 

11 de julho de 2008 e vinculado à Secretaria da Agricultura, criada pela Lei Municipal n° 728, de 25 de janeiro de 

1988, considerando a Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) n° 230, de 01 de 

fevereiro de 2010 que qualifica o Município de Liberato Salzano para realização do Licenciamento Ambiental das 

Atividades de Impacto Local, considerando o disposto no Artigo 2°, Inciso I, da Resolução do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) n° 237, de 19 de dezembro de 1997, esta atividade é passível de licenciamento 

ambiental e de acordo com a Resolução n° 372 de 22 de fevereiro de 2018 do CONSEMA e suas alterações, seu 

licenciamento é de competência municipal. 

 A empresa S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental, através de sua equipe técnica foram designados a 

elaborar este Parecer Técnico com as características a seguir: 

REQUERENTE: HIGHLINE DO BRASIL III INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 

CNPJ: 20.228.158/0001-20 

ATIVIDADE: REDE/ANTENA PARA TELEFONIA MÓVEL/ESTAÇÃO RÁDIO - BASE 

CODRAM: 4812,00  

SOLICITAÇÃO: LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO  

LOCALIZAÇÃO: LINHA MOREIRA, INTERIOR, LIBERATO SALZANO/RS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: S -27.596274° W -53.066692° 

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DMMA: 030/2022 DATA: 03/05/2022 

PORTE: ÚNICO      POTENCIAL POLUIDOR: BAIXO 

Este Parecer Técnico tem como objetivo elaborar e abordar questões legais, referente aos aspectos 

ambientais do empreendimento, baseado na legislação federal, estadual e municipal, garantindo assim sua correta 

concepção e funcionamento. 

O presente laudo baseia-se única e exclusivamente na análise dos documentos constantes no processo 

administrativo e na Vistoria Técnica realizada no local. 

 

1. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES 

1.1 Esta LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO contempla única e exclusivamente a atividade de 

ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB, Torre SITE: RSLBR001, localizada na Linha Moreira, interior, Liberato 

Salzano, RS, sob responsabilidade da empresa HIGHLINE DO BRASIL III INFRAESTRUTURA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A; 

1.2 Esta licença autoriza a instalação de uma torre, com área construída de 8,05 m², sendo 5,53 m² de área da 

torre e 2,52 m² de área de equipamentos; 

1.3 A Licença Prévia e de Instalação está vinculada a observância das Leis, Normas e Resoluções relativas à 

Preservação Ambiental; 

1.4 No caso de qualquer alteração na atividade ou localização/instalações descritas e anexadas neste Processo 

deverá ser providenciado a Licença Prévia junto ao DMMA; 

1.5 Os equipamentos instalados devem obedecer ao memorial descritivo apresentado e quando necessário a 

sua manutenção e/ou substituição deverão seguir as características compatíveis aos já utilizados; 

1.6 A instalação de Estação Rádio-Base - ERB e equipamentos afins deverão observar os gabaritos e 

restrições estabelecidas pelos planos de proteção de aeródromos definidos pela União, os dispositivos legais de 

proteção ao patrimônio ambiental e de descargas atmosféricas segundo as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT); 
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1.7 Os resíduos da construção civil, devem ser gerenciados e destinados, de acordo com a Resolução 

CONAMA 307/2002, alterada pela Resolução CONAMA 348/2004; 

1.8 O Empreendedor deverá segregar identificar, classificar e acondicionar os resíduos sólidos gerados para a 

armazenagem provisória na área da empresa, observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da ABNT, em 

conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos mesmos; 

1.9 Os níveis de ruídos gerados deverão estar de acordo com a norma NBR 10.151 da ABNT; 

1.10 Os limites de exposição à radiação não ionizante devem estar de acordo com os definidos na Lei Federal 

n° 11.934 e na Resolução n° 700, de 28/09/2018, complementada pelo Ato 458 de janeiro de 2019; 

1.11 As Estações Rádio-Base - ERBs e equipamentos afins deverão obedecer aos limites de exposição humana 

a campos eletromagnéticos fixados na Resolução Anatel n° 700, de 28/09/2018; 

1.12 Os níveis de radiação eletromagnética proveniente da Estação Rádio-Base não poderão constituir risco à 

saúde pública; 

1.13 Deverá ser mantido atualizado o Laudo de Medição da Densidade de Potência Eletromagnética Irradiada 

pela antena, demonstrando adequação aos limites de exposição a campos elétricos e magnéticos adotados pela 

ANATEL; 

1.14 Deverá ser dada atenção em especial às lâmpadas fluorescente e/ou compactas além dos equipamentos 

eletroeletrônicos, devendo ser acondicionados íntegros e de maneira segura para posterior envio a empresas 

especializadas em realizar suas descontaminações; 

1.15 É proibida a queima a céu aberto de quaisquer materiais; 

1.16 Deverá ser apresentado junto ao DMMA, para a obtenção da Licença de Operação a seguinte 

documentação: 

 Requerimento solicitando a LO do empreendimento;  

 Cópia desta licença;  

 Laudo técnico e fotográfico demonstrando que o empreendimento foi instalado conforme projeto técnico 

e que está apto para operação;  

 Comprovante de pagamento dos custos do serviço de licenciamento ambiental;  

1.17   A requerente HIGHLINE DO BRASIL III INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, representada neste processo pela Sra. Graciele Cardoso de Souza, é responsável em observar as condições 

expressas nesta LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO, respondendo por quaisquer danos ao meio 

ambiente decorrente da má utilização da mesma. 

 

Conclui-se a partir da análise dos dados e informações apresentados no Projeto Técnico, com 

Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Joaquim Luís Canto Caruso CREA RS 109446 através da 

ART n° 11869284, que a Licença Prévia e de Instalação pode ser expedida, desde que sejam respeitadas as 

condições e restrições contidas neste Parecer Técnico, estando em conformidade à legislação ambiental. 

As recomendações deste Parecer Técnico devem constar integralmente na Licença Prévia e de 

Instalação. 

Portanto, a partir da Vistoria Técnica in loco, apresenta-se o Parecer Técnico FAVORÁVEL, para a 

emissão da Licença Prévia e de Instalação, em caráter precário, para a atividade em questão, respeitando todas 

as características presentes nos documentos apresentados no processo. 

Sendo isso o que tínhamos a relatar, encerramos o presente parecer. 

Pela S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental, 

 

 

 

_____________________________________ 

Laura Tres 

Engª Florestal CREA RS 184238 

Mestra e Doutora em Agronomia 

Responsável Técnica S. E. Engenharia e  

Consultoria Ambiental 
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LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO Nº 004/2022 

 

 

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (DMMA), criado pela Lei Municipal nº 

2.663 de 11 de junho de 2008, vinculado à Secretaria da Agricultura, criada pela Lei Municipal n° 728 de 25 de 

janeiro de 1988, no exercício das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.955 de 26 de junho de 2010, 

bem como de acordo com a Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274 de 06 de 

junho de 1990, e a Resolução do CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, combinada com a Resolução do 

CONSEMA n° 230 de 01 de fevereiro de 2010 que qualifica o Município de Liberato Salzano para realização do 

Licenciamento Ambiental das Atividades de Impacto Local e de acordo com a Resolução do CONSEMA n° 372 

de 22 de fevereiro de 2018 seu licenciamento é de competência municipal, EXPEDE A PRESENTE LICENÇA 

PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO em favor de: 

 

HIGHLINE DO BRASIL III INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 

CNPJ: 20.228.158/0001-20 

ATIVIDADE: REDE/ANTENA PARA TELEFONIA MÓVEL/ESTAÇÃO RÁDIO - BASE 

CODRAM: 4812,00  

LOCALIZAÇÃO: LINHA MOREIRA, INTERIOR, LIBERATO SALZANO/RS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: S -27.596274° W -53.066692° 

PORTE: ÚNICO      POTENCIAL POLUIDOR: BAIXO 

 

VISTO: Parecer Técnico da empresa S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental (CREA RS 199051), através 

da Responsável Técnica Engª Florestal Mestra e Doutora em Agronomia Laura Tres (CREA RS 184238), 

Contrato Administrativo Nº 102/2018, Termo Aditivo III de 11/08/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de 

Liberato Salzano através da ART Nº 11459520, manifestando-se favorável, conforme objeto, condições e 

restrições. 

 

OBJETO: Processo Administrativo protocolado no DMMA sob n.º 030/2022 em 03/05/2022 que solicita 

LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO para atividade de REDE/ANTENA PARA TELEFONIA 

MÓVEL/ESTAÇÃO RÁDIO - BASE, localizada na Linha Moreira, interior, Liberato Salzano, RS, sob 

responsabilidade da empresa HIGHLINE DO BRASIL III INFRAESTRUTURA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. 

 

1. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES 

1.1 Esta LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO contempla única e exclusivamente a atividade de 

ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB, Torre SITE: RSLBR001, localizada na Linha Moreira, interior, Liberato 

Salzano, RS, sob responsabilidade da empresa HIGHLINE DO BRASIL III INFRAESTRUTURA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A; 

1.2 Esta licença autoriza a instalação de uma torre, com área construída de 8,05 m², sendo 5,53 m² de área da 

torre e 2,52 m² de área de equipamentos; 

1.3 A Licença Prévia e de Instalação está vinculada a observância das Leis, Normas e Resoluções relativas à 

Preservação Ambiental; 
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1.4 No caso de qualquer alteração na atividade ou localização/instalações descritas e anexadas neste Processo 

deverá ser providenciado a Licença Prévia junto ao DMMA; 

1.5 Os equipamentos instalados devem obedecer ao memorial descritivo apresentado e quando necessário a 

sua manutenção e/ou substituição deverão seguir as características compatíveis aos já utilizados; 

1.6 A instalação de Estação Rádio-Base - ERB e equipamentos afins deverão observar os gabaritos e 

restrições estabelecidas pelos planos de proteção de aeródromos definidos pela União, os dispositivos legais de 

proteção ao patrimônio ambiental e de descargas atmosféricas segundo as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT); 

1.7 Os resíduos da construção civil, devem ser gerenciados e destinados, de acordo com a Resolução 

CONAMA 307/2002, alterada pela Resolução CONAMA 348/2004; 

1.8 O Empreendedor deverá segregar identificar, classificar e acondicionar os resíduos sólidos gerados para a 

armazenagem provisória na área da empresa, observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da ABNT, em 

conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos mesmos; 

1.9 Os níveis de ruídos gerados deverão estar de acordo com a norma NBR 10.151 da ABNT; 

1.10 Os limites de exposição à radiação não ionizante devem estar de acordo com os definidos na Lei Federal 

n° 11.934 e na Resolução n° 700, de 28/09/2018, complementada pelo Ato 458 de janeiro de 2019; 

1.11 As Estações Rádio-Base - ERBs e equipamentos afins deverão obedecer aos limites de exposição humana 

a campos eletromagnéticos fixados na Resolução Anatel n° 700, de 28/09/2018; 

1.12 Os níveis de radiação eletromagnética proveniente da Estação Rádio-Base não poderão constituir risco à 

saúde pública; 

1.13 Deverá ser mantido atualizado o Laudo de Medição da Densidade de Potência Eletromagnética Irradiada 

pela antena, demonstrando adequação aos limites de exposição a campos elétricos e magnéticos adotados pela 

ANATEL; 

1.14 Deverá ser dada atenção em especial às lâmpadas fluorescente e/ou compactas além dos equipamentos 

eletroeletrônicos, devendo ser acondicionados íntegros e de maneira segura para posterior envio a empresas 

especializadas em realizar suas descontaminações; 

1.15 É proibida a queima a céu aberto de quaisquer materiais; 

1.16 Deverá ser apresentado junto ao DMMA, para a obtenção da Licença de Operação a seguinte 

documentação: 

 Requerimento solicitando a LO do empreendimento;  

 Cópia desta licença;  

 Laudo técnico e fotográfico demonstrando que o empreendimento foi instalado conforme projeto técnico 

e que está apto para operação;  

 Comprovante de pagamento dos custos do serviço de licenciamento ambiental;  

1.17   A requerente HIGHLINE DO BRASIL III INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, representada neste processo pela Sra. Graciele Cardoso de Souza, é responsável em observar as condições 

expressas nesta LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO, respondendo por quaisquer danos ao meio 

ambiente decorrente da má utilização da mesma. 

1.18 A Responsabilidade Técnica é do Engenheiro Civil Joaquim Luís Canto Caruso CREA RS 109446 

através da ART n° 11869284. 

 

Esta Licença Prévia e de Instalação é válida por 2 (dois) anos a contar da data de emissão. 

 

Este documento não dispensa nem substitui quaisquer outros documentos necessários ao exercício da 

atividade exigidos pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal. 
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O Departamento Municipal de Meio Ambiente poderá revogar esta Licença Prévia e de Instalação caso 

ocorra: 

- Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

- Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a emissão desta. 

 

 

Liberato Salzano/RS, 11 de maio de 2022. 

 

 

 

 

______________________________ 

Cleison Cezar Copatti 

Gestor e Licenciador Ambiental 

Portaria nº 173/2021 

 


