
                                                                                              

     

1 

 

 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Nº 003/2022 

 

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 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL em favor de: 

 

PROPRIETÁRIO: PEDRO GOBBI            CPF: 326.688.130-34 

ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PARA DESSEDENTAÇÃO ANIMAL E 

IRRIGAÇÃO 

 

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE PINHALZINHO, INTERIOR, LIBERATO SALZANO/RS 

MATRÍCULA: Nº 7.986 – REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CONSTANTINA/RS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:  S -27°30`06.29``  W -53°04`55,67`` 

PORTE: ÚNICO       POTENCIAL POLUIDOR: BAIXO 

 

 

OBJETO: Processo Administrativo protocolado no DMMA sob nº; 012/2022 em 25/02/2022 que 

solicita CONSTRUÇÃO DE AÇUDE para a atividade de DESSEDENTAÇÃO ANIMAL E 

IRRIGAÇÃO, referente à propriedade do PEDRO GOBBI, matrículas do Cartório de Registro de 

Imóveis da comarca do município de Constantina (RS) sob o n° 7.986. 

 

1. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES 

 

1.1 Esta autorização ambiental contempla única e exclusivamente a construção de 1 (um) 

micro açude, com área a ser alagada de 900 m², com capacidade de armazenamento 

de água de aproximadamente 1.800 m³, na área da propriedade rural sob matrícula 

n° 7.986, do registro de imóveis da comarca do município de Constantina (RS), sito o 

Distrito de Pinhalzinho S/N°, Interior, Liberato Salzano (RS); 
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1.2 O volume de material argiloso removido na construção do micro açude será de 

aproximadamente 400 m³, onde o mesmo deverá ser utilizado como base para a 

formação do talude do açude; 

1.3 Esta autorização ambiental não contempla as atividades de irrigação, piscicultura; 

 

1.4 O Açude não deverá obstruir a livre circulação das águas superficiais naturais, no 

caso da existência de nascentes, olho d’ água, rio e/ou sanga presente na área do 

imóvel em questão; 

1.5 O Requerente é responsável pela manutenção da estabilidade dos taludes, executados para 

a implantação do micro açude; 

1.6 Não deverá ocorrer trasbordamento das águas do micro açude em qualquer período do ano; 

1.7 Deverá ser garantido o padrão de drenagem natural; 

1.8 O imóvel em questão encontra-se inserido no Bioma Mata Atlântica, portanto deve-se 

considerar as normas e procedimentos da Lei n° 11.428/2006 que dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e o Decreto 

Federal nº 6.660/2008 que regulamenta os dispositivos da Lei n° 11.428/2006; 

1.9 Deverão ser respeitados e preservados os limites de Área de Preservação Permanente 

(APP), conforme estabelecidos na Lei Federal nº 12.651/2012 e nas Resoluções n° 302, 

de 20 de Março de 2002 e n° 303, de 20 de Março de 2002 do CONAMA; 

1.10 De acordo com a Lei Federal n° 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998 incorre em crime 

contra a Fauna, quem matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 

silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente, ou em desacordo com a obtida; 

 

1.11 O Requerente Sr. Pedro Gobbi é responsável em observar as condições expressas nesta 

Autorização Ambiental, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrente 

da má utilização da mesma. 

 

1.12 O responsável técnico pelas informações fornecidas no projeto técnico ambiental é o 

Técnico Agrícola Vander Augusto Madaloz CREA/RS: 130980; 



                                                                                              

     

3 

 

 

 

Esta Autorização é válida pelo período de 180 (cento e oitenta) dias 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. 

 

O Departamento Municipal de Meio Ambiente poderá revogar a Licença de Operação 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, 02 de abril de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Cleison Cezar Copatti 

Gestor e Licenciador Ambiental 

Portaria nº 173/2021 

 


