
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SEMURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO Nº 137/2020

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, de acordo com as atribuições conferidas pela lei complementar nº 109/09, resolve 
expedir a presente Licença SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO: LICENÇA INICIAL

1. DADOS GERAIS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 155b6a549fcc6c06cc249a3990057943

NÚMERO DO PROCESSO: SEMURB-20200085601

PROPRIETÁRIO(S): CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO 
GRANDE DO NORTE

CPF/CNPJ: 14.829.126/0001-88

ENDEREÇO: R CNSO MORTON FARIA

NÚMERO OFICIAL: 1440 BAIRRO: Lagoa Nova

COMPLEMENTO: LOTE 09 REGIÃO ADMINISTRATIVA: 
Sul

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 2.025.0321.02.0099.0000.3 SEQUENCIAL: 10656049

QR Code:

EMPREENDEDOR: CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO 
GRANDE DO NORTE

CPF/CNPJ: 14.829.126/0001-88

DENOMINACAO:

UTM X: 9355918.6721000000 UTM Y: 254898.0372050000

2. CARACTERÍSTICAS 

Número de Pavimentos: 1 Número de unidades totais: 1

 
QUADRO DE ÁREAS

Área de construção (m²): 232,63 Área permeável (m²): 114,94

Área Terreno (m²): 450,00 Área total (m²): 232,63

3. PRAZOS 

PRAZO DE VALIDADE: 24/09/2024

CNAES LICENCIADAS: 

CONDICIONANTES: 
1: É proibido o lançamento de águas servidas para a via pública ou na rede pública de drenagem de águas pluviais. O sistema de esgotamento sanitário a ser instalado e 
operado pelo empreendimento é composto por: coleta pública. A manutenção deve ser periódica de modo a garantir sua eficiência. 
2: É proibido o lançamento de águas pluviais para a via pública ou sistema público de drenagem de águas pluviais. O sistema de drenagem a ser instalado e operado pelo 
empreendimento é composto por: área permeável. 
3: Os resíduos sólidos da instalação deverão ter como destinação coleta por empresa especializada e licenciada para essa atividade e a reciclagem, sendo previsto um total de 
29,08 m³. Deverá o empreendedor manter em seu poder os devidos comprovantes de destinação dos resíduos da construção para efeito de fiscalização, devendo apresentar os 
mesmo no momento da renovação desta licença 
4: Os resíduos sólidos da operação devem ser devidamente acondicionados em recipientes coletores e deverão ter como destinação coleta pública de resíduos. 
5: As lâmpadas fluorescentes a serem descartadas deverão atender aos dispostos do art. 33, V, e §3°, II e § 4° e 5° da Lei n° 12.305/10. 
6: É proibida a obstrução da calçada, sendo obrigatório deixar livre a largura mínima de 1,20m; Não sendo permitida a obstrução da mesma para uso como estacionamento. 
7: Durante a instalação e o funcionamento deverão ser adotadas todas as medidas mitigadoras a fim de não causar transtornos aos moradores das proximidades e aos 
transeuntes. 
8: O nível de ruído emitido não poderá exceder aos permitidos pela legislação ambiental em vigor (Norma Nº 10.151/00 ABNT, Resolução do CONAMA Nº 01/90, de modo 
a não causar desconforto ao entorno; Durante a utilização de equipamentos ruidosos deverá ser realizada apenas nos horários definidos: 8:00 às 18:00. 

NOTA 1: Esta Licença constitui um instrumento que libera a instalação e operação solicitada apenas no aspecto ambiental e não substitui nem dispensa quaisquer Alvarás ou 
Certidões exigidas por outras legislações. 
NOTA 2: A SEMURB aprova, através desta Licença, nos limites de sua competência, a instalação e operação do empreendimento acima citado, de acordo com as condições 
do meio ambiente, conforme os documentos e demais instruções técnicas anexas ao processo de licenciamento ambiental supracitado. 
NOTA 3: O empreendedor e os profissionais que subscreveram os estudos e projetos apresentados ao processo de licenciamento que resultou nesta licença são responsáveis 
pela veracidade das informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais. Em caso de constatação de dados falsos, enganosos ou capazes de 
indução ao erro, esta Licença será anulada.  
NOTA 4: Esta licença deverá permanecer em local visível e de fácil acesso para fins de fiscalização. 
NOTA 5: Mudanças e alterações e/ou adequações sem a prévia apreciação por esta secretaria levam a perda de validade da licença. 
NOTA 6: Deve ser mantido válido, durante a operação, o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. 
NOTA 7: A renovação desta Licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando 
automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. 
NOTA 8: O não cumprimento das condições dispostas nesta licença implicará em falta de natureza grave, de acordo com a Lei Municipal nº 4.100, de 19 de junho de 1992, 
ficando o empreendedor sujeito às penalidades previstas na referida lei e anulação desta Licença. 
NOTA 9: Esse documento substitui o documento emitido em 24/09/2020 por alteração realizada em 11/11/2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SEMURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Base Legal: Lei Federal nº 6.938/81, Decreto Federal nº 88.351/83, Resolução CONAMA nº 237/97, Lei Estadual complementar nº 272/04, Lei Municipal nº 4.100/92, Lei 
Municipal complementar nº 82/07, Lei Municipal complementar nº 20/99 e Lei Municipal nº 055/04, Lei Federal 140/2011.

27 de Novembro de 2020 
Documento assinado digitalmente conforme Portaria Nº 032/2015 de 14/10/2015.

adfb98ce7b82e3382c9881b2bf611cd3 f46a620625856695014b32e537919168

GRACE KAELYNE FERREIRA DA FONSECA NASCIMENTO ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA DE SOUZA

SETOR DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PRIVADAS SECRETARIA ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO

__________________________________________________________________________________________
Avenida Bernado Vieira, 4665, Tirol - CEP 59.056-374 - Natal/RN 

(84)3232-8734 / (84) 3232-4942 
http://natal.rn.gov.br/semurb / imprensa.semurb@natal.rn.gov.br
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