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                                         A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei Estadual nº 9.077 de 04/06/90, registrada no Ofício do
Registro Oficial em 01/02/91, e com seu Estatuto aprovado pelo Decreto  nº 51.761, de 26/08/14, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a  Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/90 e com base nos
autos do processo administrativo  nº    7224-05.67/16.9    concede a presente DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO AMBIENTAL.

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO AMBIENTAL

DAPAMB Nº 00017 / 2016-DL

Processo nº

7224-05.67 / 16.9

I - Identificação:

período de validade da autorização deste parecer: 22/12/2016 à 30/04/2017;

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

não poderão ser alteradas as dunas frontais;

quaisquer construções ou equipamentos não poderão ser instalados a menos de cinco metros de distância das dunas frontais;

não será permitida a obstrução ou alteração do percurso das drenagens naturais (sangradouros) incidentes na faixa de praia;

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;

não será admitida a introdução de espécies vegetais não nativas da restinga local na faixa de praia ou na área de dunas frontais;

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;

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;

não poderão incidir despejos de efluentes de esgoto cloacal na faixa de praia;

não será admitida a implantação de elementos que impeçam o acesso público à praia e a visualização da paisagem natural;

1.2-

1.3-

1.4-

1.5-

1.6-

1.7-

1.8-

1.9-

1.10-

1.11-

1.12-

1.13-

1. Quanto ao Empreendimento:

ENDEREÇO: AVENIDA PARAGUASSU, 1881

95555-000    CAPAO DA CANOA - RS
CENTRO

CPF / CNPJ / Doc Estr: 90.836.693/0001-40

EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL: 21008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA

esta Licença REVOGA o documento de Declaração de Aprovação Ambiental Nº 00006/2016-DL, de 21/11/2016;1.1-

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitude: Longitude:-29,76313300 -50,01451900

RAMO DE ATIVIDADE:   3.417,10

LOCALIZAÇÃO: PRAIA BEIRA-MAR
CAPAO DA CANOA - RS

EMPREENDIMENTO: 126365

A PROMOVER: USOS DA FAIXA DE PRAIA

Condições e Restrições:II - 

          18,00 comprimento em KmMEDIDA DE PORTE:
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2.1.1-

2.1.2-

fica autorizada a instalação de 52 (cinquenta e dois) 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:

2.1.2.1-

2.1.2.2-

2.1.2.3-

Rua Pindorama até próximo Av. Venâncio Aires.
01-C 29°45'36.5 50°00'44.6 -Frente Edifício Xavantes, 1847
02-C 29°45'34.8 50°00'43.7 -Frente Edifício Lindóia, 1737
03-C  29°45'32.5 50°00'42.4 -Frente Edifício Miramar, 1657
04-C 29°45'29.6 50°00'41.0 -Frente Edifício Siminovich, 1583
05-C 29°45'27.9 50°00'40.0 -Frente Edifício Ouro Preto, 1531
06-C 29°45'24.7 50°00'38.3 -Frente Av. Flávio Boianovisk
07-C 29°45'22.8 50°00'37.3 -Frente Edifício Majorca, 1349
08-C 29°45'21.5 50°00'36.4 -Frente Praça Paul Harris
Rua Ubatuba até a Rua Pindorama.
01- 29º46' 16.8" 50º01' 05.9" -Frente Mares de Atlantida
02- 29º46' 14.0" 50º01' 04.6" -Frente ao Ed. Liacap
03- 29º46' 12.9" 50°01'03.9" -Frente a residência nº 3043
04- 29º46' 11.2" 50°01'03.9" -Frente ao Edifício Iara
05- 29º46' 09.8" 50°01'02.7" -Frente a Santinha - Guarita 80
06- Desabilitado
07- 29º46' 05.7" 50°01'00.4" Frente ao Edifício Sumaré
08- 29º46' 04.3" 50°00'59.6" Frente ao Edifício Verticali
09- 29º46' 03.1" 50°01'58.8" Frente ao Residencial Vitória Plaza
10- 29º46' 01.0" 50°00'58.2" Frente ao Edifício Dunas Park
11- 29º45' 58.9" 50°00'56.7" Início da Praça Luiz Bassani
12- 29º45' 58.3" 50°00'56.0" Frente Avenida Ararigbóia
13- 29º45' 57.7" 50°00'55.6" Frente ao Edifício Aquarius
14- 29º45' 55.9" 50°00'55.0" Frente Residencial Califórnia
16- 29º45' 58.9" 50°00'55.0" Frente Edifício Vitória Régia
17- 29º45' 50.9" 50°00'52.6" Frente Avenida Poti
18- 29º45' 49.7" 50º00' 51.9" Frente Edifício Paraguassu
19- 29°45'48.1" 50°00'51.0" Frente Edifício Costaneira
20- 29°45"46.8" 50º00' 50.1" Frente Praça Farol
21- 29º45" 45.3" 50°00'48.9" Frente Palácio das Saias
22- 29°45'43.6" 50°00'48.2" Frente Residencial Diogos
23- 29°45"41.9" 50°00'47.5" Frente Rua Maranguab
24- 29°45'40.8" 50°00'46.9" Frente Hotel Bassani
25- 29°45'39.6" 50°00'46.2" Frente Edifício Aimoré
Zona Nova (final do calçadão até o farol - ao norte)
27- Desabilitado
28- 29°45'17.0" 50°00'34.1" -Frente Prédio Envidraçado

não poderá haver implantação de cercas ou qualquer barreira física que impeça a livre circulação e uso do espaço publico;

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;

todas as construções e instalações autorizadas são de caráter temporário, devendo ser retiradas no final do prazo desta
Declaração;

é de responsabilidade do município a fiscalização da retirada das construções e equipamentos, quando do término de validade
desta Declaração;

as instalações e seu funcionamento deverão obedecer à legislação municipal, em especial aos dispositivos legais de controle da
emissão de ruídos;

eventos em que houver espetáculos pirotécnicos deverão atander a legislação específica e ser acompanhados por responsável
técnico legalmente habilitado pelo projeto e execução da atividade;

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;

este documento não substitui a Permissão de Uso da Secretaria de Patrimônio da União - SPU;

1.14-

1.15-

1.16-

1.17-

1.18-

1.19-

1.20-

1.21-

2. Com as seguintes Condições Específicas:

Quanto ao Comércio de lanches e bebidas:2.1-
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2.1.3-

2.1.4-
2.1.5-
2.1.6-
2.1.7-

2.1.8-

2.1.9-

2.1.10-

2.1.11-

2.1.12-

2.1.13-

2.1.14-

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;
é de responsabilidade do Município assegurar a retirada dos quiosques móveis no final do prazo autorizado;
os quiosques deverão ser de uso exclusivo para comércio de alimentos e serviços de apoio ao banhista;
todos os quiosques manterão uma distância mínima de 50 m entre eles;
não poderá haver aterros ou remoção de areia, sendo vedada qualquer pavimentação, adensamento ou compactação
do solo natural;
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;
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;
não poderão ser reservados espaços com barracas de aluguel, devendo as mesmas ser instaladas após a chegada do
usuário;
o acesso de veículos automotores para abastecimento dos quiosques não será admitido no horário das 08h00min às
20h00min;
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 10m de distância de cada quiosque;
será admitida a ligação à rede de energia elétrica, obedecendo às especificações técnicas da concessionária. Quando
da retirada dos quiosques, deverá ser removida toda a instalação elétrica até o ponto de fornecimento de energia pela
empresa concessionária;
será admitido o abastecimento público por rede de água potável exclusivamente para o preparo de alimentos e lavagem
de utensílios de cozinha. Quando da retirada dos quiosques deverá ser removida toda a instalação hidráulica até o
ponto de fornecimento pela concessionária;

2.1.2.4-

2.1.2.5-

2.1.2.6-

2.1.2.7-

2.1.2.8-

29- 29°45'15.3" 50°00'32.9" -Frente Prédio Envidraçado
30- 29°45'12.2" 50°00'31.6" -Frente residência nº 999
31- Desabilitado
32- 29°44'46.8" 50º00' 17.4" -Frente Residencia nº 969
33- 29°44'45.1" 50°00'16.6" -Frente Residencia nº 919
35- 29°44"40.8" 50°00"13.6" -Meio Quadra das Ruas Neuza

Praia Araçá
38- 29º44' 32.6" 50°00'09.3" -Próximo Hotel Araçá a esquerda
39- 29°44'29.2" 50°00'08.5" -Próximo Hotel Araçá a direita

Praia do Barco
45- 29°42'49.2" 49°59'13.1" -Atrás da guarita de salva vidas nº 64

Praia de Capão Novo
46- 29°41'23.2" 49°58'24.4" -Frente Avenida das Gaivotas
47- 29°41'21.0" 49°58'23.1" -Posto 04 Frente Campo de Futebol
49- 29°41'13.9" 49°58'18.8" -Posto 04 Refletor Campo de Futebol
51- 29°41'08.6" 49°58'15.3" -Posto 04 Frente Sorveteria
52- 29°41'06.2" 49°58'14.1" -Fundos Guarita nº 60

Praia Arroio Teixeira
57- 29°39'38.6" 49°57'22.9" -Posto 09 Frente ao Village - Bar Sereia
58- 29º38' 56.3" 49º56' 57.4" -Frente Rua Deputado Bastos

Praia Curumim
61- 29°38'47.5" 49°56'51.8" -Final da Rua Deodoro Pacheco 
62- 29°37'50.3" 49°56'17.4" -Entre a Avenida Caramuru e D
63- 29°37'45.0" 49º56' 14.0" -Entre a Avenida Caramuru e D
65- 29°37'38.0" 49°56'09.7" -Frente a Avenida Caramuru
66- 29°37'34.0" 49°56'00.7" -Frente ao Hotel Galo
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2.1.15-

2.2.1-
2.2.2-

2.2.3-

2.2.4-
2.2.5-
2.2.6-

2.2.7-

2.3.1-
2.3.2-

2.3.3-

2.3.4-

não poderão ser lançadas águas servidas na faixa de praia ou mar, ficando sob a responsabilidade do MUNICÍPIO
assegurar o recolhimento diário das águas e dos resíduos sólidos (lixo) gerados na atividade de cada quiosque, dando-
lhes destinação final ambientalmente adequada.

não será admitida a implantação de atividades comerciais;
as construções fechadas de apoio às atividades deverão obedecer aos mesmos critérios e dimensões adotados para os
quiosques móveis;
não poderá haver aterros ou remoção de areia, sendo vedada qualquer pavimentação, adensamento ou compactação
do solo natural;
não será admitido o uso de elementos que bloqueiem de forma significativa a visualização da paisagem natural;
não poderá haver cercamento ou qualquer barreira física que impeça a circulação e o uso do espaço público;
as atividades e instalações aqui autorizadas são de caráter temporário, devendo ser retiradas no final dos períodos de
duração dos eventos;
fica autorizada a instalação temporária para eventos específicos das seguintes atividades:

a construção de arquibancadas e demais estruturas de apoio deverá ser em material leve e facilmente removível;
o revestimento externo das arquibancadas e quadras esportivas deverá ser em material transparente (tela ou similar),
tendo em vista amenizar o impacto visual na paisagem local;
não poderá haver aterros ou remoção de areia, sendo vedada qualquer pavimentação, adensamento ou compactação
do solo natural, sendo admitido o nivelamento da areia porventura acumulada no local, desde que os sedimentos
permaneçam na faixa de praia em área adjacente, de modo a manter o balanço de sedimentos;
fica autorizada a instalação de locais para a prática esportiva conforme descrito a seguir e de acordo com o projeto
constante do processo:

2.2.7.1-

2.2.7.2-

2.2.7.3-
2.2.7.4-

2.3.4.1-

Palco Show Réveillon aproximadamente 300m2 - na Sede, entre Ed. Xavantes e Ed Lindóia 29°45'35.1"
50°00'43.5"
Local de apoio House Mix aproximadamente 25m2 - Frente  Ed. Lindóia (15m a frente do palco)
29°45'33.0" 50°00'42.3"
Obs.: Permanência máxima de 4 dias.

SHOWS DE FOGOS DE ARTIFÍCIO REVEILLON 2015/2016
Local Principal para evento Fogos de Artifício - na reta da Rua Maranguab 29°45'33.73" 50°0'42.93"
Local Secundário para evento Fogos de Artifício - em frente a Praça do Rotary 29°45'36.24" 50°00'43.8"
Local Principal Fogos de Artifício em Capão Novo - próximo a guarita nº61. 29°41'14.5"             49°58'18.8"
Local Secundário Fogos de Artifício - frente quadra tênis Clube Capão Novo 29°41'11.4" 29°58'16.6"
Local Principal Fogos de Artifício em Arroio Teixeira - próximo a guarita nº 55. 29°38'47.3" 49°56'51.7"
Local Secundário Fogos de Artifício em A. Teixeira- saída Rua Deputado Bastos 29°38'44.7" 49°56'50.3"
Local Principal Fogos de Artifício em Curumim - frente ao Hotel Galo                 29°37'34.5" 49°56'07.7"
Local Secundário Fogos de Artifício em Curumim - Frente nº 567 da Av Beira Mar 29°37'37.6" 49°56'08.7"
Período 30/12/16 a 02/01/17.

Projeto Jesus no Litoral (dois dias) 29°45'47.28" 50°0'51.51"
Área para Campeonato de Surf (dois dias)- em frente Praça Paul Harris 29°45'22.28" 50°0'36.86"

SEDE do Município
Arena de Esportes (no final da Av. Poti) 29°45'45.19" 50°0'50.3"
Arena Verão para Todos 2017 a ser realizada de 28/12/2016 a 02/01/2017, no prolongamento da Avenida
Poti, sendo um dia para montar e outro para desmontar a estrutura do evento;
Instalação de um gerador, uma tenda de 10mx10m com, duas tendas de 5mx5m, uma tenda de 3mx3m e
uma tenda de 6mx6m.
Demarcação de uma quadra de vôlei dimensões 8mx6m;
Demarcação de uma quadra de beach tênis dimensões 8mx6m;
Demarcação de uma quadra de frescobol dimensões 10mx15m;
Demarcação de uma quadra de futebol dimensões 26mx35m;
Instalação de 5 (cinco) banheiros químicos;
Toda estrutura deverá ser removida no final do evento.

Quadra de Handebol (prolongamento da Avenida Poti)               29°45'51''                   50°00'34''
Quadra de Vôlei de Praia (prolongamento da Avenida Poti)         29°45'53''                  50°00'52''
Cancha de Bocha área limítrofe entre os quiosques 28/29 da faixa de areia 29°45'02.0" 50°00'24.8"

Quanto as Atividades turísticas, de recreação, de educação, de serviços e promocionais:

Quanto as Atividades esportivas:

2.2-

2.3-
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Este documento licenciatório é válido para as condições acima no período de 22/12/2016 à 30/04/2017.
Data de emissão: Porto Alegre,  22 de dezembro de 2016.

Este documento licenciatório foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema
criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu

conteúdo e está à disposição no site www.fepam.rs.gov.br.
fepam®.

2.4.1- Fica autorizada a colocação de 80 (oitenta) banheiros químicos ao longo da faixa de praia.

2.3.4.2-

2.3.4.3-

2.3.4.4-

2.3.4.5-

2.3.4.6-

Área para aulas de Circuito Funcional - Reta Rua Maranguab 29°45'46.8" 50°00'50.1"
01 espaço com tablado de 16m2, para a prática de ginástica - Reta Rua Maranguab 29°45'46.8"
50°00'50.1"

BAIRRO ARAÇÁ
01(uma) cancha de bocha em frente ao Hotel Araçá. 29º44' 31.56 50º 0' 44.25"

BAIRRO GUARANI
01(uma) cancha de bocha  29º 44' 3.98" 49º59' 51.81"
CAPÃO NOVO
01(uma) cancha de bocha nas imediações do Clube 29º41' 9.02" 49º58' 13.5"
01(uma) cancha de vôlei nas imediações do Clube                 29º41' 14.51" 49º58' 16.72"
01(uma) cancha de vôlei no Village 29º39' 45.89" 49º57' 27.7"
01(uma) cancha de bocha no Village 29º39' 43.77" 49º57' 26.94"

ARROIO TEIXEIRA
01(uma) cancha de bocha  29º38' 45.3" 49º56' 50.54"
01(uma) cancha de vôlei  29º38' 45.3" 49º56' 50.54"

CURUMIM
01 (uma) quadra de vôlei, entre a Rua Aimoré e Canela 29º37' 40.57" 49º56' 8.37"
01 (uma) cancha de bocha 29º37' 47.66" 49º56' 13.28"

                     Qualquer alteração na representação do empreendedor ou alteração do endereço para recebimento de
correspondência da FEPAM, deverá  ser imediatamente informada à mesma;

                     Esta declaração é válida para as condições acima até  30 de abril de 2017, caso ocorra o descumprimento das
condições e restrições desta declaração, o empreendedor estará sujeito às penalidades previstas em Lei.

                     Esta Declaração não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidos pela
Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais.

Quanto a Outras atividades:2.4-
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


