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LICENÇA DE INSTALAÇÃO CORRETIVA Nº 06/2020 – IBRAM

 

Processo nº: 00391-00016800/2017-14

Parecer Técnico nº: 149/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I (35901061)

Interessado: Condomínio Quintas do Sol

CPF ou CNPJ: 37.100.658/0001-85

Endereço: AVENIDA DO SOL KM 3 PORTARIA 3 JARDIM BOTÂNICO BRASILIA DF

Coordenadas Geográficas:  UTM  200623 8243515 SIRGAS 2000 Zona 23S (SICAD)

Bacia Hidrográfica: Rio São Bartolomeu

Porte: Grande

Potencial Poluidor: Alto

Atividade Licenciada: Parcelamento de Solo Urbano

Prazo de Validade: 28/02/2024

 

 

I – DAS INFORMAÇÕES GERAIS:

1. A publicação da presente licença deverá ser feita no Diário Oficial do Distrito Federal e em
periódico de grande circulação em até 30 (trinta) dias corridos, subseqüentes à data da
assinatura da licença, obedecendo ao previsto na Lei Distrital nº 041/89, artigo 16, § 1º;

2. O descumprimento do “ITEM 1”, sujeitará o interessado a suspensão da presente licença,
conforme previsto no Art. 19 da Resolução CONAMA n.º 237/97, de 19 de dezembro de 1997,
até que seja regularizado a situação;

3. A par r do 31º dia de emissão, a presente licença só terá eficácia se acompanhada das
publicações exigidas no “ITEM 1”;  

4. Os comprovantes de publicidade da presente Licença devem ser protocolizados com des no à
Unidade de Tecnologia e Gestão de Informações Ambientais do IBRAM – UGIN, respeitado o
prazo previsto no “ITEM 1”;

5. A renovação tácita de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120
(cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respec va licença, ficando



este automa camente prorrogado até a manifestação defini va do órgão ambiental
competente, conforme Lei Complementar Nº 140, de 8 de dezembro de 2011.

6. Durante o período de prorrogação previsto no “ITEM 5” é obrigatória a observância às
CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS e RESTRIÇÕES ora estabelecidas;

7. O prazo máximo da prorrogação de que trata o “ITEM 5” deve observar o disposto no Art. 18 da 
Resolução CONAMA n.º 237/97;

8. O IBRAM, observando o disposto no Art. 19 da Resolução CONAMA n.º 237/97, poderá alterar,
suspender ou cancelar a presente Licença Ambiental;

9. Qualquer alteração nos projetos previstos para a a vidade deverá ser precedida de anuência
documentada deste Instituto;

10. O IBRAM deverá ser comunicado, imediatamente, caso ocorra qualquer acidente que venha
causar risco de dano ambiental;

11. Deverá ser man da no local onde a a vidade está sendo exercida, uma cópia auten cada ou o
original da Licença Ambiental;        

12. Esta Autorização não dispensa a exigência de outros licenciamentos e permissões perante
demais órgãos da esfera Distrital ou Federal; 

13. A presente Licença de Instalação está sendo concedida com base nas informações prestadas
pelo interessado;

14. Outras CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES poderão ser exigidas por este Ins tuto a
qualquer tempo.

 

II –        DAS OBSERVAÇÕES:

1. As condicionantes da Licença de Instalação nº 06/2020, foram extraídas do Parecer Técnico
nº 149/2020 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-I (35901061), do Processo nº 00391-
00016800/2017-14.

 

III – DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES:

1. Esta Licença autoriza a regularização do parcelamento de solo denominado Residencial Quintas
do Sol e a instalação de infraestrutura urbana complementares, conforme Projeto Urbanís co a
ser aprovado;

2. Os lotes da Quadra 9 conjunto G podem ser regularizados conforme se segue:

a. Os lotes 6C, 7C, 8C, 13, 14, 21, 22 e 35 devem ter seus limites recuados para fora da faixa
de 30 metros da APP. O Lote 13 poderá adentrar parcialmente a faixa de 30 metros,
conforme muro existente no lote;

b. Os lotes 11B, 12A, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 30A, 31 e 32 devem ter seus
limites recuados para fora da faixa não edificável de 15 metros do corpo hídrico. A área
desocupada dos lotes deverão ser recuperadas dentro do prazo de validade da Licença de
Instalação; Não será aceito nenhuma edificação na faixa de 15 metros,  podendo ser
mantidas, trilhas e muros já existentes por questões de segurança;

c. Os lotes 9C, 10B, 17, 26, 28, 33 e 34, para serem regularizados, devem comprovar a
remoção das edificações na faixa não edificável de 15 metros do corpo hídrico, nos



termos do §2º do Art. 65 da Lei 12.651 de 2012. Não será aceito nenhuma edificação na
faixa de 15 metros, podendo ser man das, trilhas e muros já existentes por questões de
segurança;

d. Os lotes da Quadra 9 Conjunto C elencados nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 devem ter seus
limites alterados para regularização conforme indicado no Mapa em ANEXO ao Parecer n°
190/2020 - DILAM-I;

e. O restante dos lotes Quadra 9, conjunto G não elencados no item 2 não se encontram em
Área de Preservação Permanente e podem ser regularizados como proposto no Projeto de
Urbanismo;

f. O condomínio e proprietários de lotes devem proceder a recuperação ambiental, por meio
da revegetação, da APP de corpo hídrico ao fundo da Quadra 9 conjunto G que não foi
objeto de regularização fundiária, podendo ser mantido muros por questão de segurança;

g. Devem ser encaminhados relatórios anuais comprovando a execução da recuperação
ambiental da APP;

h. Caso não seja procedida a demolição, o IBRAM tomará as medidas judiciais cabíveis para
resolução da questão, nos termos da Lei.

3. Recomenda-se que os lotes 3 a 6E da Quadra 7 propostos na versão preliminar do Projeto de
Urbanismo sejam realocados para áreas livres e planas existentes à Leste das Quadras 2/3/4 de
forma a não se sobreporem a área de Risco muito alto de perda de cerrado do Mapa 8 do
Zoneamento Ecológico Econômico- ZEE; 

4. Esta licença não autoriza a supressão vegetal:

a. Para a implantação do sistema de drenagem nas áreas de vegetação o interessado deve
solicitar Autorização de supressão vegetal junto ao IBRAM;

b. Para supressão vegetal dentro dos lotes para construção de edificações, o interessado
deverá aguardar a aprovação e registro cartorial dos lotes do parcelamento, devendo ser
apresentado uma solicitação de autorização de supressão para todos os lotes ainda não
ocupados, inventário florestal, cálculo da compensação e indicação de forma de execução
da compensação florestal.

5. Implantar sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, conforme projeto aprovado pela
NOVACAP e outorgado pela ADASA; 

6. Apresentar relatório que comprove a instalação dos disposi vos de drenagem, inclusive dos
disposi vos previstos para serem instalados no interior dos lotes. Todos os lotes previstos para
receber disposi vos de armazenamento intralotes devem constar no relatório, haja vista que o
volume de água pluvial a ser acumulado nos lotes é relevante para a redução dos impactos
ocasionados pelo lançamento das águas pluviais nos corpos hídricos;

7. Executar as medidas mi gadoras previstas no PCA e PRADA durante e depois da execução de
obras de infraestrutura no parcelamento, inclusive na recuperação das APPs existentes ao fundo
da Quadra 9, conjunto G, conforme estudo complementar a ser aprovado pelo IBRAM;

8. Firmar Termo de Compromisso de Compensação Ambiental de R$ 892.657,37 (oitocentos e
noventa e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), referente à
implantação do parcelamento de solo;

9. Firmar Termo de Compromisso de Compensação Florestal equivalente a 166,16 hectares a ser
aplicado conforme proposta indicada pelo empreendedor junto ao Termo de Compromisso;

10. Executar o Programa de Educação Ambiental elaborado;



11. Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação:

1. Apresentar relatório de comprovação da execução do PCA/PRADA;

2.  Apresentar relatório de comprovação da execução do Programa de Educação Ambiental;

3.   Apresentar relatório de comprovação da implantação das infraestruturas urbanas
instaladas no parcelamento após a emissão dessa LI.

 

RICARDO RORIZ

Presidente Substituto do Brasília Ambiental

(Art. 2°, Parágrafo Único, do Decreto Nº 39.558, de 20/12/2018)

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Presidente do
Brasília Ambiental-Substituto(a), em 07/08/2020, às 13:37, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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