
• SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1098/2015 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeada por Decreto de 5 de maio de 
2015, publicado no Diário Oficial da União de 6 de maio de 2015, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art.22º, parágrafo único, inciso V do Decreto nº 6.099, de 26 de abril 
de 2007, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da 
União de 27 de abril de 2007. RESOLVE: 

Expedir a presente Licença de Instalação à: 
Empresa: Companhia das Docas do Estado de São Paulo - CODESP 
CNPJ: 44.837.524/0001-07 
CTF: 1496764 
ENDEREÇO: Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/n 
CEP: 11015-900 CIDADE: Santos UF: SP 
TELEFONE: (13) 32337364 FAX: (13) 3221-6178 
REGISTRO NO IBAMA: Nº 02001.001696/2005-20 

O objeto desta licença é a obra de melhoria do Sistema Viário da Margem Direita do Porto de 
Santos, no trecho entre o Canal 4 (Bacia do Macuco) e o corredor de exportação (Avenida 
Perimetral), visando melhorar a fluidez do tráfego na região portuária de Santos. 
As obras são: i) remanejamento dos ramais ferroviários e do sistema rodoviário interno do porto, 
área de estacionamento e manobras rodoviárias e ferroviárias e vias de circulação de pedestres; 
ii) construção de passagem em desnível sobre as linhas férreas internas, para acesso rodoviário 
ao Terminal de Contêineres do Porto Organizado; iii) revitalização da Av. Mário Covas Júnior 
(entre o Canal 4 e o mercado de peixes na Ponta da Praia); iv) demolição d Armazém da 
Mesquita, Gates 16 e 18, Vestiário OGMO e Estação Elevatória de Esgoto (EEE10); v) 
remanejamento ou construção de instalações elétricas e de comunicação interna, rede elétrica 
externa (CPFL), rede de abastecimento de água e rede de saneamento e Estação Elevatória de 
Esgoto; vi) troca da estrutura de transposição dos canais 4, 5 e 6 que se refere aos pontilhões e 
lajes. 
Esta Licença de Instalação é válida pelo período de quatro anos, a partir da data de emissão, 
observadas as condições discriminadas neste documento e nos demais anexos constantes do 
processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste licenciamento ambiental. 

Data de Emissão 
Brasília/DF, 

residente do IBAMA 



CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1098/2015 

1. Condições Gerais 

1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução CONAMA nº 06/86, 
sendo que cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA no prazo máximo de 
30 (trinta) dias. 

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de 
controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra: 

a) Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

b) Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da 
licença; 

c) Graves riscos ambientais e de saúde. 

1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto, do escopo dos programas ambientais 
aprovados ou dos prazos previstos nesta Licença deverá ser precedida de anuência do IBAMA; 

1.4. Deverá constar no escopo d~ todo material usado no âmbito dos Programas Ambientais e/ou 
fixado em local visível, informação para esclarecimento público de que tais ações fazem parte 
de condicionante de validade da licença ambiental exigida pelo I BAMA. 

1.5. Conforme art. 6º da Instrução Normativa do lbama nº 15, de 06 de outubro de 2014, os 
acidentes ambientais deverão ser comunicados via Sistema Nacional de Emergências 
Ambientais - Siema, imediatamente após o ocorrido, independente das medidas tomadas para 
seu controle. Esse sistema está disponível na página da Emergência Ambiental do lbama, e 
pode ser acessado no link: http://www.ibama.gov.br/emergencias-ambientais. 

1.6. Esta Licença não autoriza supressão de vegetação e não exime o empreendedor da obtenção 
de outras autorizações/licenças junto a outros órgãos, porventura exigíveis. 

1.7. A renovação desta Licença deverá ser requerida num prazo mínimo de 120 (cento e vinte) 
dias, antes do término da sua validade. 

2. Condições Específicas 

2.1. Executar e apresentar relatórios semestrais dos seguintes programas ambientais, observadas 
as recomendações dos pareceres técnicos já emitidos: 

-Programa de Gerenciamento Ambiental; 

- Programa de Controle das Ações de Obras (PCAO); 

Subprograma de Controle de Ruídos e Vibrações; 

Subprograma de Controle de Emissões Atmosféricas; 

Subprograma de Controle de Erosões, Produção de Sedimentos e Efluentes; 

Subprograma de Controle de Resíduos Sólidos; e 

Subprograma de Tráfego. 

- Programa de Plantios Compensatórios; 

- Programa de Verificação de Ruídos e Vibrações (na operação); 

- Programa de Comunicação Social (PCS); 
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CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1098/2015 

- Programa de Educação Ambiental; e 

- Programa de Gestão Estratégica do Patrimônio Arqueológico; 

Subprograma de Educação Patrimonial 

2.2. Apresentar para aprovação do lphan-Sede e posteriormente executar Projeto de 
Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial. 

2.3. lbama deve ser informado sobre a destinação do material lenhoso proveniente do corte, do 
local de realização da compensação referente ao indivíduos suprimidos e quais espécies serão 
utilizadas com seus quantitativos. 
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