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                                           DECLARAÇÃO AMBIENTAL N°023/2019 

 
  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 nº99274, 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 nº034/2011, Lei Complementar Municipal nº035/2011,  expede a seguinte 

DECLARAÇÃO AMBIENTAL: 

 

PROCESSO: 6753/2019 

RAZÃO SOCIAL: 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 

 

PERÍODO DAS ATIVIDADES: 01/05/2019 a 31/10/2019. 

 

Quiosques na faixa de praia:  

 

Ponto  Latitude Longitude Localização 

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

02-C -29.759666º -50.012138º Edifício Lindóia, 1737 

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

04-C -29.758222º -50.011388º Frente Edifício Sininovich, 1583 

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

06-C -29.756861º -50.010638º Frente Av. Flávio Boianowski 

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

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

 

Atividades diversas: 

 

Número Atividade Latitude Longitude 

01 Ponto de promoção e /ou divulgação de 

produto 

-29.772068 -50.017177 

02 Atividades diversas a serem definidas   

03 Área para campeonato de Surf -29.756188 -20.011925 

 

Condições e Restrições: 

 

1. A presente Declaração Ambiental esta em conformidade com o Termo de Adesão junto à União para 

Transferência de Gestão das praias marítimas urbanas, conforme cláusula décima – da vigência (SPU);  
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2. A atividade a ser autorizada com a presente declaração ambiental, que tem como base as considerações acima      

citadas,  no município de Capão da Canoa- RS, rigorosamente fiscalizado pelo setor de Licenciamento Ambiental; 

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

a 25m², 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; 

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

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

legais de controle; 

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

prazo desta Declaração; 

7.  Os quiosques não poderão ser instalados a menos de cinco metros de distância das dunas frontais; 

8. A área útil para a disposição de mesas e cadeiras de cada quiosque é de até 60m², não podendo impedir o livre 

trânsito das pessoas; 

9. Todos os quiosques manterão uma distância mínima de 50 m entre eles; 

10. Quanto ao SOM: qualquer tipo de som (ao vivo, mecânico e shows, etc.) deverá respeitar os limites de 

decibéis e horários estabelecidos pela Lei Municipal 1125/98; Resoluções CONAMA e NBRs/ABNT; 

11. É proibida a utilização de churrasqueiras e similares, uma vez localizadas serão recolhidos pela coleta seletiva; 

12. O acesso de veículos automotores para abastecimento dos quiosques não será admitido no horário das 08:00hs 

às 20:00 hs; 

13. Deverão ser tomadas todas as medidas de higiene, considerando aspecto ambiental e medida preventiva para 

evitar a proliferação de vetores e ou acidentes para população humana; 

14. O autorizado deverá segregar os resíduos e utilizar serviços de coleta especializada do município; 

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

pelo município, deverão ser distintas para os resíduos orgânicos, resíduos recicláveis e coco, sendo o 

comerciante responsável pela limpeza da faixa de praia em um raio de até 10m de distância de cada quiosque; 

16. Os resíduos deverão ser segregados em: RECICLÁVEIS, ÓLEO DE COZINHA (acondicionados em 

bombonas para o recolhimento), LIXO COMUM (ponta de cigarro, papel higiênico, guardanapo de papel sujo, 

restos de alimento, etc.), e COCÔ; 

17. É de responsabilidade do MUNICÍPIO assegurar o recolhimento diário dos resíduos sólidos  

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

18. A destinação dos resíduos é de responsabilidade do gerador. Neste caso os geradores serão o comerciante e o 

cliente, porém, por ser o resíduo resultante da atividade comercial, consideramos como gerador somente 

o autorizado, especificado no contrato e na DECLARAÇÃO AMBIENTAL, cabendo a ele a responsabilidade 

pelo destino final correto ao comerciante; 

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

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

de energia pela empresa concessionária; 

21. O armazenamento da água utilizada deverá ser feito em recipientes adequados com tampas; 

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

lavagem de utensílios de cozinha.  

23. Não será permitida a implantação de sanitários com fossas sépticas ou sumidouros na faixa de praia; 

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

25. Não poderão ser alteradas as dunas frontais; 

26. Não será admitida a introdução de espécies vegetais na faixa de praia e/ou na área de dunas frontais; 

27. Não poderão ser implantados caminhos ou trilhas de acesso aos quiosques que não tenham sido autorizadas; 
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28. Não será permitida a obstrução ou alteração do percurso das drenagens naturais (sangradouros) incidentes na 

faixa de praia; 

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

paisagem natural; 

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

espaço público; 

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

compactação do solo natural; 

32. É expressamente proibida a instalação de poço ponteira para captação de água subterrânea; 

33. Os quiosques somente poderão ser instalados após a marcação das coordenadas geográficas pela equipe de 

topografia da PMCC, mediante a instalação de marco de identificação; 

34. É de responsabilidade do Município a fiscalização da retirada dos quiosques móveis no final do prazo da 

Declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capão da Canoa, 25 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Alberto de Cabral Arbello 

Secretario de Meio Ambiente e Planejamento  

 

 

 

 

 

 
1. O permissionário deverá entregar o relatório mensal do recolhimento da água servida com comprovante da 

empresa prestadora do serviço. 

2. O permissionário deverá entregar o relatório mensal da coleta seletiva assinada pela Associação dos Agentes 

Econômicos Ecológicos de Capão da Canoa (ASAGEE). O horário da coleta seletiva será combinado entre o 

autorizado e o motorista do caminhão da ASAGEE. 

 

A ATIVIDADE SÓ PODERÁ SER INICIADA APÓS CONTEMPLAR AS CONDIÇÕES E 

RESTRIÇÕES EXIGIDAS NESSE DOCUMENTO LICENCIATÓRIO. 

Informamos que para o veraneio 2019/2020, a renovação desta licença deverá ser solicitada, pelo 

empreendedor, sob pena de Multa, inviabilizando as próximas Licenças. Lei Complementar Municipal 

n°034/2011. 

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 31/10/2019, para as condições contidas acima. 
 

 


