
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO  

SETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

Avenida Paraguassú, 1881 – Centro – Capão da Canoa – RS. 
Fone: (051) 3995-1102/1104 - CEP 95.555-000 
E-mail: meioambiente@capaodacanoa.rs.gov.br 

           DECLARAÇÃO AMBIENTAL N° 056/2020 

 

  O Município de Capão da Canoa, por sua Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, através  do Setor de 

Licenciamento Ambiental de Impacto Local, em conformidade com a Lei Complementar Federal nº140/2011, em 

análise e estudos ao que determina a Lei nº6938, de 31/08/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

regulamentada pelo Decreto nº 99274, de 06/06/1990, Resolução CONAMA nº 237/97, Resolução CONSEMA nº 

372/18 e suas alterações, Decreto Municipal nº 258/18, Lei Orgânica Municipal Cap. VII Do Meio Ambiente, Lei 

Complementar Municipal nº 034/2011, Lei Complementar Municipal nº 035/2011,  expede a seguinte DECLARAÇÃO 

AMBIENTAL: 

 

PROCESSO: 12.987/2020  

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

SECRETARIA: TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO  

CNPJ: 90.836.693/0001-40 

ENDEREÇO: Avenida Paraguassu, n° 1881, Centro, Capão da Canoa, RS 

 

ATIVIDADE: USOS DA FAIXA DE PRAIA  

CODRAM: 3417-10 

POTENCIAL POLUIDOR : Baixo 

PORTE: Único 

 

A PROMOVER A OPERAÇÃO RELATIVA À ATIVIDADE DE: QUIOSQUES E BARRACAS NA  FAIXA DE 

PRAIA PARA VERANEIO 2020/2021. 

 

1- COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES GERAIS: 

1.1. Período de validade da DECLARAÇÃO deste parecer: 01/11/2020 a  30/04/2021; 

1.2.  Esta Declaração refere-se exclusivamente às estruturas a serem implantadas temporariamente na faixa de praia; 

1.3.  Não poderão ser alteradas as dunas frontais; 

1.4. Quaisquer construções ou equipamentos não poderão ser instalados a menos de cinco metros de distância das 

dunas frontais; 

1.5. Não será permitida a obstrução ou alteração do percurso das drenagens naturais (sangradouros) incidentes na faixa 

de praia; 

1.6. Não será permitida a implantação de sanitários com fossas sépticas ou sumidouros na faixa de praia, sendo admitida 

a colocação de sanitários químicos, provisórios e removíveis, cabendo ao município a coleta dos resíduos gerados e 

disposição em local legalmente licenciado para tal; 

1.7. Não será admitida a introdução de espécies vegetais não nativas da restinga local na faixa de praia ou na área de 

dunas frontais; 

1.8. Somente será admitido o acesso de veículos à faixa de praia em pontos previamente definidos, em situações 

especiais. O município deverá providenciar o fechamento dos demais acessos de veículos particulares para a faixa de 

praia e executar fiscalização permanente no sentido de coibir tais práticas,  OBSERVAR LU Nº 00630 / 2019 ITEM 

2.3; 

1.9.  os resíduos sólidos provenientes das atividades a serem desenvolvidas na faixa de praia deverão ser coletados e ter 

destinação adequada, a cargo da Prefeitura Municipal; 

1.10. Não poderão incidir despejos de efluentes de esgoto cloacal na faixa de praia; 

1.11. Não será admitida a implantação de elementos que impeçam o acesso público à praia e a visualização da paisagem 

natural;  

1.12. Não poderá haver implantação de cercas ou qualquer barreira física que impeça a livre circulação e uso do espaço 

publico; 

1.13. As construções com área fechada não poderão exceder a 16m², com área total máxima de projeção de 25m² e ter 

somente um pavimento com altura máxima de 5m; 

1.14. Todas as construções e instalações autorizadas são de caráter temporário, devendo ser retiradas no final do prazo 

desta Declaração; 
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1.15. É de responsabilidade do município a fiscalização da retirada das construções e equipamentos, quando do término 

de validade desta Declaração; 

1.16. As instalações e seu funcionamento deverão obedecer à legislação municipal, em especial aos dispositivos legais 

de controle da emissão de ruídos E REFERENTES À PANDEMIA DO CORONAVIRUS; 

1.17. Deverão ser demarcadas na orla marítima, as áreas de pesca, lazer ou recreação, de acordo com o Decreto 

Estadual n° 42.868 de 03/02/2004. 

 

2- COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 

2.1- QUANTO AO COMÉRCIO DE LANCHES E BEBIDAS:  

2.1.1 Fica autorizada a instalação de 60 (sessenta) quiosques para venda de lanches e bebidas na faixa de praia do 

Município de Capão da Canoa. A distribuição dos quiosques na faixa de praia ocorrerá conforme descrito a seguir: 

 

A- Rua Pindorama até próximo Av. Venâncio Aires. 

PONTO LATITUDE LONGITUDE LOCALIZAÇÃO 

01-C  -29.760138 ° -50.012388 ° Frente Edifício Xavantes, 1847 

02-C  -29.759666 ° -50.012138 ° Frente Edifício Lindóia, 1737 

03-C  -29.759027 ° -50.011777 ° Frente Edifício Miramar, 1657 

04-C  -29.758222 ° -50.011388 ° Frente Edifício Siminovich, 1583 

05-C -29.75775 ° -50.011111 ° Frente Edifício Ouro Preto, 1531 

06-C -29.756861 ° -50.010638 ° Frente Av. Flávio Boianovisk 

07-C  -29.756333 ° -50.010361 ° Frente Edifício Majorca, 1349 

08-C  -29.755972 ° -50.010111 ° Frente Praça Paul Harris 

 

B- Rua Ubatuba até a Rua Pindorama. 

PONTO LATITUDE LONGITUDE LOCALIZAÇÃO 

01 -29.731333 ° -50.018305 ° Frente Mares de Atlântida 

02 Desabilitado   

03 -29.77025 ° -50.017750 ° Frente a residência nº 3043 

04 -29.769777 ° -50.017750 ° Frente ao Edifício Iara 

05 -29.769388 ° -50.017416  Frente a Santinha - Guarita 80 

06 Desabilitado   

07 -29.76825 ° -50.016777 ° Frente ao Edifício Sumaré 

08 -29.767861 ° -50.016555 ° Frente ao Edifício Verticali 

09 -29.767527 ° -50.033000 ° Frente ao Residencial Vitória Plaza 

10 -29.766361 ° -50.015750 ° Frente ao Edifício Dunas Park 

11 -29.766361  -50.015750 ° Início da Praça Luiz Bassani 

12 -29.766361 ° -50.015555 ° Frente Avenida Ararigbóia 

13 -29.766027 ° -50.015444 ° Frente ao Edifício Aquarius 

14 -29.765527 ° -50.015277 ° Frente Residencial Califórnia 

15 Desabilitado   

16 -29.764634 ° -50.014949 ° Frente Edifício Vitória Régia 
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17 -29.764138 ° -50.014611 ° Frente Avenida Poti 

18 -29.763805 ° -50.014416 °  Frente Edifício Paraguassu 

19 -29.763361 ° -50.014166° Frente Edifício Costaneira 

20 -29.763 ° -50.013916   Frente Praça Farol 

21 -29.762583 ° -50.013583 °  Frente Palácio das Saias 

22 -29.762111 ° -50.013388 °  Frente Residencial Diogos 

23 -29.761638°  -50.013194 ° Frente Rua Maranguab 

24 -29.761332 ° -50.013027 ° Frente Hotel Bassani 

25 -29.761333 ° -50.012833 ° Frente Edifício Aimoré 

 

C- ZONA NOVA( Final do Calçadão até o farol) 

PONTO LATITUDE LONGITUDE LOCALIZAÇÃO 

27 Desabilitado   

28 -29.754122 ° -50.009472 ° Lado esquerdo da Av. Venâncio Aires 

29 -29.75425 ° -50.009138 ° Lado direito da Av. Venâncio Aires 

30 -29.753388 ° -50.008777 ° Frente residência nº 999  

31 -29.7533364 ° -50.008687 ° Frente a Praça Avezon – Lado direito 

32 -29.746333 ° -50.004833 ° Frente a residência n°969 

33 -29.745861 ° -50.004611 ° Frente a residência n°919 

34 Desabilitado   

35 -29.744666 ° -50.003777 ° Av. atlântica, entre as residências N°777 

e  N° 765 

36 -29.744800° -50.004210° Reta da Av. Central 

37 -29.742600° -50.002840° Reta da Rua da Divisória 

 

D- PRAIA  DO ARAÇÁ 

PONTO LATITUDE LONGITUDE LOCALIZAÇÃO 

38 -29.752388 ° -50.002583 ° Próximo Hotel Araçá a esquerda 

39 -29.741444 ° -50.002361 ° Próximo Hotel Araçá a direita 

 

E-PRAIA DO ARCO ÍRIS E PRAIA DO BARCO 

PONTO LATITUDE LONGITUDE LOCALIZAÇÃO 

40 -29.738166° -50.000583° Reta Rua Orion - Guarani 

41 -29.734555° -49.997512° Reta  Av. Adalberto Tartler- Guarani 

42 -29.726138° -49.993722° Entre Rua Venezuela e Rua TV Ponto 

Sul- Zona Norte 

43 -29.719944° -49.99475 Reta da Av. Brasil (na Lateral da 

Madeireira Ajudo) – Zona Norte 

44 -29.719944° -49.990638° Av. Central(Imagem Iemanjá) – J. Beira 

Mar 

45 -29.713666 ° -49.986972 ° Atrás da Guarita de salva Vidas 64 
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F-PRAIA DO CAPÃO NOVO 

PONTO LATITUDE LONGITUDE LOCALIZAÇÃO 

46 -29.689777 ° -49.973444 ° Frente a Av. Das Gaivotas 

47 -29.689166 ° -49.973083 ° Posto 04 – frente ao Campo de Futebol 

49 -29.687194 ° -49.971888 ° Posto 04 – refletor do Campo de Futebol 

51 -29.685722 ° -49.970916 ° Posto 04 – Frente a Sorveteria 

52 -29.685055 ° -49.970583 ° Fundos da Guarita 60 

55 -29.679174 ° -49.967227°  Reta da Rua Saracura 

 

G-PRAIA ARROIO TEIXEIRA 

PONTO LATITUDE LONGITUDE LOCALIZAÇÃO 

57 -29.660722 ° -49.956361 ° Posto 09 – Frente ao Village – Bar Sereia 

58 -29.648972 ° -49.949277 ° Frente Rua Deputado Bastos 

59 -29.645027° -49.945215° Reta Av. Darcy Feijó 

60 -29.641971° -49.945215° Reta Av. Teodoro Pacheco 

 

H- PRAIA CURUMIM 

PONTO LATITUDE LONGITUDE LOCALIZAÇÃO 

61 -29.646527 ° -49.947722 ° Final da Rua Deodoro Pacheco 

63 -29.629166 ° -49.937222 ° Entre a Av. Caramuru e a D 

65 -29.627222 ° -49.936027 ° Frente a Av. Caramuru 

66 -29.626111 ° -49.933527 °  Frente ao Hotel Galo 

 

2.2- PONTOS DE BARRACAS E CADEIRAS 

PONTO LATITUDE LONGITUDE LOCALIZAÇÃO 

B01 -29.77048°  -50.01794°   Entre os quiosques 01 e 02 

B02 -29.76993 ° -50.01768°   Lado do quiosque 04 

B03 -29.76911 ° -50.01726°  Entre os quiosques 05 e 06 

B04 -29.76860°  -50.01696°   Entre os quiosques 07 e 08 

B05 -29.76659° -50.01627°  Entre os quiosques 10 e 11 

B06 Vago   

B07 -29.76556° -50.01529°  Lado do quiosque 14 

B08 -29.76504° -50.01514°  Entre os quiosques 14 e 16 mias para o 

14 

B09 -29.76422 ° -50.01472°   Entre os quiosques 16 e 17 

B10 -29.76391°  -50.01442°   Lado do quiosque 18 

B11 -29.76323 ° -50.01416°   Lado do quiosque 19 

B12 -29.76282°   -50.01393°   Lado do quiosque 20 

B13 -29.76267 °  -50.01377°   Lado do quiosque 21 
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B14 -29.76196°   -50.01337°   Lado do quiosque 22 

B15 -29.765037 °  -50.015191°   Entre os quiosques 14 e 16 mias para o 

16 

B16 -29.76152°   -50.01311°   Lado do quiosque 24 

B17 -29.76113°   -50.01290°   Lado do quiosque 25 

B18 -29.76113 °  -50.01290°   Lado do quiosque 01- calçadão 

B19 -29.75938°   -50.01197°   Lado do quiosque 02- calçadão 

B20 -29.75916 °  -50.01184°  Lado do quiosque 03- calçadão 

B21 -29.75842°   -50.01155°   Lado do quiosque 04- calçadão 

B22 -29.75791°   -50.01127°   Lado do quiosque 05- calçadão 

B23 -29.75668°   -50.01061°   Lado do quiosque 06- calçadão 

B24 -29.75608°   -50.01022°   Lado do quiosque 07- calçadão 

B25 -29.75580°   -50.00994°   Lado do quiosque 08- calçadão 

B26 -29.75461°   -50.00949°   Entre os quiosques 27 e 30 

B27 -29.75240°   -50.00813°   Entre os quiosques 31 e 32 

B28 -29.75025°   -50.00702°   Lado do quiosque 33 

B29 -29.74815° -50.00601° Lado direito da Av. Ubatuba de Farias 

B30 -29.75025° -50.00702° Lado Quiosque 33 

B31 -29.773913° -50.00115° Reta Av. Arco Íris 

B32 -29.73464° -49.99588° Rua Adalberto Tartler 

B33 -29.72827° -49.99501° Av. Brasil – Zona Norte 

B34 -29.72238° -49.99164° Jardim Beira Mar 

B35 -29.7681388° -49.968888° Entre a Av. Garças e rua Saracura- Capão 

Novo 

B36 -29.768934° -49.97310° Ao lado do quiosque 47 

 

3- OBSERVAÇÕES GERAIS: 

1. Considera-se quiosque móvel, para fins desta declaração, o equipamento de área total de projeção não superior a 

25 m², área fechada não superior a 16 m², de piso único, de estrutura leve, de fácil remoção, que permita a retirada ao 

final do prazo autorizado, não restando no local nenhum sinal que demonstre a existência de ocupação ou do 

equipamento que ali existiu; 

2. É de responsabilidade do Município assegurar a retirada dos quiosques móveis no final do prazo autorizado; 

3. os quiosques deverão ser de uso exclusivo para comércio de alimentos e serviços de apoio ao banhista; 

4. todos os quiosques manterão uma distância mínima de 50 m entre eles; 

5. Não poderá haver aterros ou remoção de areia, sendo vedada qualquer pavimentação, adensamento ou 

compactação do solo natural; 

6. Não poderão ser implantados caminhos ou trilhas de acesso aos quiosques que não tenham sido autorizadas no 

Plano de Conflitos de Urbanização, Campos Arenosos e Dunas do Município; 

7. A área útil para a disposição de mesas e cadeiras de cada quiosque é de até 110m², não podendo impedir o livre 

trânsito das pessoas; 

8. Não poderão ser reservados espaços com barracas de aluguel, devendo as mesmas ser instaladas após a chegada do  
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usuário; 

9. O acesso de veículos automotores para abastecimento dos quiosques não será admitido no horário das 08h00min 

às 20h00min, através dos acessos - OBSERVAR LU Nº 00630 / 2019 ITEM 2.3 ; 

10. Cada quiosque deverá disponibilizar para seus usuários lixeiras que, quando houver recolhimento separado pelo 

município, deverão ser distintas para os resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, sendo o comerciante responsável pela 

limpeza da faixa de praia em um raio de até 20 m de distância de cada quiosque; 

11. Será admitida a ligação à rede de energia elétrica, obedecendo às especificações técnicas da concessionária. 

12.  Quando da retirada dos quiosques, deverá ser removida toda a instalação elétrica até o ponto de fornecimento de 

energia pela empresa concessionária; 

13. Será admitido o abastecimento público por rede de água potável exclusivamente para o preparo de alimentos e 

lavagem de utensílios de cozinha.  

14. Quando da retirada dos quiosques deverá ser removida toda a instalação hidráulica até o ponto de fornecimento 

pela concessionária; 

15. Não poderão ser lançadas águas servidas na faixa de praia ou mar, ficando sob a responsabilidade do MUNICÍPIO 

a partir de 21/12/2020 até 15/03/2021, devendo assegurar o recolhimento diário das águas e dos resíduos sólidos (lixo) 

gerados na atividade de cada quiosque, dando lhes destinação final ambientalmente adequada; 

16. Os quiosques que iniciarem as atividades antes de 21/12/2020 e encerrar após 15/03/2021 deverão 

apresentar contrato com empresa habilitada para a atividade ao solicitar Licenciamento Ambiental. 

4- QUANTO A OUTRAS ATIVIDADES:  

4.1. Fica autorizada a colocação de 05(cinco) Containers com sanitários para uso da população, junto ao Calçadão; 

4.2. Fica autorizada a colocação de até 120 (cento e vinte) banheiros químicos na orla do município; 

4.2.1. Os banheiros químicos não poderão ser instalados na faixa de areia; 

4.2.2. Os banheiros químicos não poderão ser instalados no Cordão de Dunas Frontais. 

4.3. A empresa deverá apresentar relatórios  quinzenais do destino final dos resíduos oriundos da limpeza dos 

banheiros químicos. 

 

Trata-se de atividade situada em faixa de praia, cuja concessão ou autorização provém da Permissão de Uso da 

Secretaria de Patrimônio da União – SPU, conforme Termo de Adesão firmado junto a União para transferência da 

gestão das praias marítimas urbanas.  

Referente à proteção e cuidados ambientais, o empreendedor deverá atender as “condições e restrições”, 

contidas na Declaração Ambiental ; 

Também, o empreendedor deverá atender a declaração a ser emitida pelo Setor de Meio Ambiente da SMAP, 

principalmente no que tange aos aspectos de localização, construtivos, resíduos, água e energia, assim como as 

determinações e orientações fornecidas pelo Departamento de Indústria e Comércio. 

Toda e qualquer irregularidade ou desatenção proposital ou de risco deverá ser julgada pelo Setor Fiscal da 

SMAP, juntamente com o Departamento de Indústria e Comércio.  

    Diante do exposto e da ciência do empreendedor, assim como no pleno atendimento da legislação, 

documentação e exigências, somos favoráveis á emissão de Declaração Ambiental requerida, considerando as condições 

e restrições estabelecidas. 
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Capão da Canoa, 29 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Alberto de Cabral Arbello   

Secretário de Meio Ambiente e Planejamento 

 

A ATIVIDADE SÓ PODERÁ SER INICIADA APÓS CONTEMPLAR AS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES 

EXIGIDAS NESSE DOCUMENTO LICENCIATÓRIO. 

 

Deverá ser considerado  o Estado de Calamidade Pública declarado pelo Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, 

reconhecido pela Assembléia Legislativa por meio do Decreto Legislativo nº 11.220, de 19 de março de 2020, e 

reiterado pelos Decretos nº 55.154, de 1º de abril de 2020, e nº 55.240, de 10 de maio de 2020, Decreto Municipal nº 

096, de 02 de abril de 2020 e suas alterações e o Decreto Municipal nº 172, de 29 de maio de 2020 e outros que por 

ventura vierem a surgir para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Corona vírus 

(COVID-19), conforme necessidade; 

O não cumprimento de uma ou mais condicionantes supracitadas, poderá gerar multa ambiental e enquadramento 

criminal de acordo com a Lei de Crimes Ambientais – 9605/98; 

 

Este documento licenciatório perderá sua validade em caso de descumprimento do estabelecido. 

 

Esta declaração tem validade até 30/04/2021, para as condições contidas acima. 

 

 

http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100018.asp?Hid_IdNorma=66175&Texto=&Origem=1
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100018.asp?Hid_IdNorma=66176&Texto=&Origem=1
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100018.asp?Hid_IdNorma=66228&Texto=&Origem=1
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100018.asp?Hid_IdNorma=66393&Texto=&Origem=1
https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7345&cdDiploma=202000096
https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7345&cdDiploma=202000096
https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7345&cdDiploma=202000096
https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7345&cdDiploma=202000172

