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SECRETARIAMUNICIPÁTDO MEIO AMBIENTE

N': 2230
CODRAM:3.121,30

LICENÇAAMBIENT,dLOPERAÇÃO

confanÍ\ea Lei n.'6.938/1981
A Secretaria
Municipaldo Mçio Ambiçnte(SMMA), cÍiadapelaLei 5.36312009,
que dispõesobÌea PolíticaNaciorìalde Meio Ambiente,Íegulainentada
peloDecfetou.a99.27411990,
no usodas
atribuiçõesque lhe conferemas Resoluções
020/2002,COMMA 0Ì3/2011;
CONSEMA 28812014,0412000,
consoanteconvêniocelebradoentÍe a SEMA e o Município Êm aqõesarnbientais;coaformeLei MunicipaÌ
5563/2010quedisciplinao LicenciaÌnento
Administrâtivo
AmbientalMuricipal e com baseros autosdo P.ocesso
n." 100331/2014,
expedea p.ese$te
LICENÇAOPERAÇAOqueauto.izâ:

EMPREENDEDOR: TRANSPIRES TRANSPORTES LTDA
ENDERECO.RuaBeÌtoCírio.3344* Baino: SãoLuis-CânoasRS- CEPt 92.420-030
CNPJr09.483.26610001-07
A pronover a operâcâo rela{iva à atividade del
]'RIAGLM E ARMAZENAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE tI árEA18OO.OO
M2

Com a3sesuintescondicõese restricõesi
I

Quantoâosefluênteslíquidqri

subterráneos
l.Ì A empresanãopoderálançarefluenlesÌíquidosseÌrìtr"Íaúentonos corposhídricossupe.ficiais,
queconduzam
àredepúbÌica;
ou em caaalizações
1.2 Õs efluentes
deverãoatendeÌaospâdrõesde emissãoexigidospelaResoltçãoCONSEMA128/200ó;
1.3 A CSOL (Câixa Separadomde Oleo e Lamâ) deleíá ser subm€tidaà manÌrtençãoregulaÌ a {im d€ mantera
eficiência do tratamento.A dêstinaçãodo material retiÍado da CSOL deverá ser comprovadaatravés de notas
fiscaisou recibosj untamentecom os MTRS(Manifestosde Transportede Resíduos)l
I .4 Os efluentesapóstratâmentona CSOL deverãoâtenderaosseguintespadrõesde emissãoconfoÌmeResolução
CoNSEMA 128/200ó,
descritos
abaixo:

PARÂMETROS
LIMITESDE E}"4ISSÃO
pH
Entre6,0e 8,5
r 400mgOrDQO
<
1,0m1/1em01 (uma)horaem"ConeImhoff'
SólidosSedimenúveíà
< 10 mg/l

óleos e Graxas:Mineral

por mero do
deveráser coletadoe destinâdoa reqiolagem
ì-5 Todo o Óleo lubrificanteusadoou contaminado
aResolução
CONAMA n.'362 de2005,Art l",3" e 12;
prccesso
confomedetermina
dercÍr:efino;
proibida
plásticas
de Óleos lubriflcantespós-consumoem aterrosurbanos,
de
embâlagens
a destinação
I .6 Fica
a rcciclagem,
serdestinadas
Rio
DoEstâdodo
crandedo sul, devendoasmesmas
atenosindustriaisou incinerâção
n'
001/2003.O
(atacâdistas),
SEMTFEPAM
coÍìformeâ Portaria
e distribuidores
a serreâlizaJapelosfabricantes
úas é
(lojas,supermercados.
etc.)não rcalizaa coletadasembalag€ns,
comerciovareiistade óleos lubrificantes
iúediatos;
pontode coletadosseüsfomecedoÌes
por bâcias
e protegidas
de produtoslíquidosdeverãoserimpermeâbilizadas
de
aÌmazenamento
ì.7 Todasas áreas
da área por possivois
de contenção,confome NBR 17.505dâ ABNT, de modo a evitâÌ a contaminâção
vâzamentos.
_
Rú DonaRâf*la.70C- cíÌoô
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34ó21685/3462J684
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atÍÍosférica3:
Qüantoàs emissôes

?'-t 9l lí::ir d€ ruído gemdospela atividadeiodustìal ÌÌão deveúo ultÍepassaros limites previstosna Lei
Municipâl4328/98,aírigos25, 38 e 39, observando-se
aindaa Resolução
CONÁI4q.n" 01, de 08/õ3/90:
2 2 A empresanão poderáemitir subslânciâsodoÍífems!a âtmosfeÌaem quantidadesque possamser pêrcepüveis
foradoslimitesde suapropriedade,
confonnoLei Municipal432gl9g,artig; 13_ panigrafoúnico;
2.3 A eínp.€sanão podeftiêmitir mate ais paÍiculados(po€iraou assomolhadós),
visíveisna aÍnosferaou que
possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade,confo'-e Lei Municipal 432gl98, artigo 1í *
parágrafoúnico.
3

QqanÍoâost$oídüossólidosi

3 I Os residuossólidosdevemsor aríÌìazenados
denho da empresacom coborturaapropriad4 paÌa evitar abrigo da
fau'a sinantrópicaou oontaminaçãoambieiÌtaraté a suadestinaçãofinar, devendosir piomovida suasegregaçãono
locâI,de acordocom a Lei Municipal4328/98,artigo43, obsorvando-se
aindaasNBRSr 1174e 12235daÀBNT;
3 2 A empresadeveráenviar os resíduosperigosos(deÍinidos pela NBR 10.004)â âtero de resíduosindust iaìs.
o! a empÌesâs
que reâlizemco-processsmento,
inoineração,
reciclagem
ou outrométodode ÌraÌamento,
desdeque
estqam licenciadaspelo órgãoanbiental competente.Estãoincluídasnesteitem, estopascontaminadascom óleòs,
embalagense demaismaterìaiscontarninadoscom tinta ou óleo:
3.3 Os rcsídüosrecicláveis(plásticos,nretât, r,idros e papeis.)deverãoser encamìnhados
para omDrosrls.
cooperativas
ou associações
de recicladores
devidarnente
peloórgãoarrbientalcomp€t€;teì
iicenciados
3 4 A empr€sadeverácertificar-seda Licença Ambiental da empreia translortadorae rcceptorade seus'resíduos
perigosos(ClâsseI), sob penade co-respotrsabilidade
confonneDecretoEslarìuat38.356/9d,âÍigos 8ôe 90e 12,
devidamenteacompanhâdodo Manifestode Transpoúede Resíduos(MTR);
3.j E.proibjda
quaisqüertipos de .esíduosorgânicosou inorgânicosno Município, conforme Lei
.a-queimade
Municipal432Bl98,aÌtigo l4;
3.6 As lâmpadasfluorescentesutilizâdasdeverãose. aÌmazenâdas
itt€gÌas, embaladasindividualmêntecom papel
ou papelão,oü ern suaprópria embalagem,acondicionando-as
assimde forma segum,par4 posteriormente,serem
envndaspaÌ? empresasreciçladoraslicenciadaspelo órgãoaobientai competente.
4 A de$tinaçãofiEal dÊ quaisqüer elluettês €,/ouresídugsdeverá ser so&pr.ovada atmyós do notâs fiscais
ou recibos, os quâis deverão ffcâr à dfuposiçãodos técnicos e fiscais de raelo ãrnbiente na empresa por até 02
(dois)ânos"ou seja,üão deverãoser encaminhâdss
pâra a SMÌVLd.
5 Deyerão ser encaBinhadas à SMMA, !o rnês de de?embro de 2015, 2016, 20li e 20Lg relatórios dê
ânálisesdos €flueütes genrdos no período" A coleta € aEálfuedas amosÍras deve ser reâlizâdã Dor ìaboBtór.io
cadaslradona FEPArl. os comprovatrt€sde dcstiDâçãodc óleo (notasfiscâise/ou recibos)àeverâoÍicar à
disposiçâodâ fiscalizaçãonâ empresa.
6 À empresâdêv€tá Dadêr plânilha âtuâli"adâ com controÌe alosresíaluosproc€ssâdos,contendopelo
mênosdatâ, origem, yolume, alérn dos dâdos de recebimelto e alestitração.
7 A empr€sâ deveú iÌnplantar e apresenlar, por o@sião da redovaçiio ilestâ ticerrça, plâlro de
Gereociamento
de Residuos.
8 AproserlÍar em uE prazo de 30 dias âpós iecebimento desÍâ Licença, DêcÌaração da CORSÂÌìI quanto à
vitbilidâde de ligaçãoda rede do €sgotodo erìtpreendimento
âo Sistemade EsqoÍoCloâcaÌíSES).No casode
€\islir ì iabilidâde,â ligâçàonâ rededeveráser executâdâem 90 diâs.
9 caso hâjâ encerrâmento das atividades, deveÉ ser encaminhada â esta secretaria, com aDtecedêtrcia
mínima de 02 (dois) m€ses,plânode d€s.tivâçãocom l€vantâmentodo passivoe deffniçãoda destiúâçãolinal
do mêsmoparâ Ìocalcom Iic€nciarnerúo
ambiental,acompânhadod€ croüogÌâmâex€cutivo.

RuaDoraRaf@la.?00 Cârols- Fones:3462.!6Aa| 3462-1684
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Com vist*s â RDNOVÀÇAO destâ LICINÇA o êÍnpÍêendedor dêveú âpr€seìÍâr:
1. Formuláriodevidamenteprcenchidoe atualizadoem todos os seusitens,solicitandoa renovaçãoda LO.
2. Apresenlação
de cópiade51a
Licença.
3. CompÍovante
depagamento
daTaxade Licenciâmento
Ambiental,conforrneLei Municipaln' 5.563/10.
4. Demaiscomprovantese/ou documentosexigidosnestaLicençae no foÌmulário de solicitação.
Câso v€úhâ Ê ocorrer âlteraçâo nos âtog conslitutivos, â empresâ dêverá, imedirÈtâúreúte,àpreseÌrtâ! cópia
dâ mesmaà SMMA, sob petrado empreendêdoracimâ identiÍicadocontinuârcom a responsâbitidâde
sobr€
por
a atividad€/empreeldimetrto
licenciadâ estedocumetrto.
Estâ Liceúçâ é válida pârâ as condiçõêr coútidas neste docurúeíto e pelo período de 943!gg9)_ê!SC â
contâr dâ presente dâtr, perdendo suâ validâde câso os dâdos forrecidos pelo empÍeeúdedor não
correspondamà realidade.
A SOLICITAçÃO DE RXNOVÀçÃO DESTÀ LICENçÀ DEVERTí SER FtrTTA COM ANTECEDÊNCf{
DE, NO MINIMO, 120 íCtrNTO E VINTEì DIAS DO FIM DE SUA VÀLIDADE.
EsÍâ Licençâpoderá ser revistâ pelâ SMMÁ, â quâlq'rer tênpo, posslbilitândoo seu âjustamentoâo Sistemade
LicenciàmentoAmbicnfal.
Esta Licençâdeveráestârdisponivelno locsl dÂ âtividadêlic€nciâdapâra ef€itode fiscalizâção.
A prcsentelic€nçanão dispensanem substitüiquâisquerâlvârásou certidõesde qualquer naturezâexigidâspelâ
Icgislação
F€deralou EstaduâI.

Canoâs,0l de Abíil de 2015.
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AÌ'IGf,LA MÁRIA DO AMARÁ.L
DIRNTORDE I,ICENCIAMENTO
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