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PARECER TÉCNICO 016/2022 

Parecer Técnico da empresa S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental (CREA RS 199051), através da 

Responsável Técnica Engª Florestal Mestra e Doutora em Agronomia Laura Tres (CREA RS 184238), 

Contrato Administrativo Nº 102/2018, Termo Aditivo III de 11/08/2021, firmado com Prefeitura Municipal de 

Liberato Salzano através da ART Nº 11459520.  

Atendendo à solicitação do Município de Liberato Salzano, RS, criado pela Lei n° 4.736 de 01 de junho 

de 1964, através do Departamento Municipal de Meio Ambiente (DMMA), criado pela Lei Municipal nº 2.663, de 

11 de julho de 2008 e vinculado à Secretaria da Agricultura, criada pela Lei Municipal n° 728, de 25 de janeiro de 

1988, considerando a Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) n° 230, de 01 de 

fevereiro de 2010 que qualifica o Município de Liberato Salzano para realização do Licenciamento Ambiental das 

Atividades de Impacto Local, considerando o disposto no Artigo 2°, Inciso I, da Resolução do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) n° 237, de 19 de dezembro de 1997, esta atividade é passível de licenciamento 

ambiental e de acordo com a Resolução n° 372, de 22 de fevereiro de 2018 do CONSEMA e suas alterações, seu 

licenciamento é de competência municipal. 

A empresa S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental, através de sua equipe técnica foram designadas a 

elaborar este Parecer Técnico com as características a seguir: 

REQUERENTE: ERLAN BONADEU     CPF: 021.931.250-82 

ATIVIDADE: LAVAGEM COMERCIAL DE VEÍCULOS 

CODRAM: 3430,10 

SOLICITAÇÃO: RENOVAÇÃO DE LICENCA DE OPERAÇÃO  

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA RIO BRANCO, N° 180-A, CENTRO, LIBERATO SALZANO/RS 

MATRÍCULA: Nº 4.355 - REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CONSTANTINA/RS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: S -27º36'8.02" W -53º3'55.50" 

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DMMA: 029/2022  DATA: 20/04/2022 

PORTE: PEQUENO       POTENCIAL POLUIDOR: BAIXO 

Este Parecer Técnico tem como objetivo elaborar e abordar questões legais, referente aos aspectos 

ambientais do empreendimento, baseado na legislação federal, estadual e municipal, garantindo assim sua correta 

concepção e funcionamento. 

O presente laudo baseia-se única e exclusivamente na análise dos documentos constantes no processo 

administrativo e na Vistoria Técnica realizada no local. 

 

1. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES 

1.1 Esta Licença de Operação contempla única e exclusivamente a atividade de LAVAGEM 

COMERCIAL DE VEÍCULOS, em uma área útil total de 160,0 m², localizada na Avenida Rio Branco, n° 180-

A, Centro, Liberato Salzano, RS, desenvolvida por ERLAN BONADEU; 

1.2 A capacidade mensal de lavagem é de 10 veículos pesados, 40 veículos leves e 15 motos; 

1.3 No caso de qualquer alteração na atividade ou localização/instalações descritas e anexadas neste Processo 

deverá ser providenciado a LP – Licença Prévia junto ao DMMA; 

1.4 A autoridade ambiental deverá estar ciente acerca de quaisquer problemas ambientais que venham a 

ocorrer na área e atividade do empreendimento; 

1.5 O horário de funcionamento da atividade deverá atender a legislação municipal em vigor; 

1.6 Deverá ser efetuado com frequência o controle de pragas urbanas na área do empreendimento; 

1.7 Deverá ser observado a Lei Federal nº 12.305/2010 que trata sobre a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; 
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1.8 O empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer 

danos ao meio ambiente e à população vizinha, decorrentes da má operação do empreendimento; 

1.9 Deverão ser mantidos atualizados e em vigor, o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios e 

Alvará de Licença municipal; 

1.10 O piso do empreendimento deverá ser mantido em ótimas condições de isolamento ao solo; 

1.11 Não poderão ser utilizados produtos químicos (capina química) com objetivo de evitar o crescimento de 

vegetação herbácea e arbórea na área do empreendimento; 

1.12 Fica proibido efetuar qualquer tipo de atividade junto ao passeio público; 

1.13 O empreendedor deverá ter o máximo de cuidado na operação da atividade, a fim de evitar quaisquer 

danos ao meio ambiente e incômodos à população vizinha; 

1.14 Quanto às normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndios em edificações e em áreas de 

risco, o empreendedor deverá atender o disposto na Lei Complementar Estadual Nº 14.376/2013; 

1.15 A operação deste empreendimento fica condicionado ao cumprimento das normas da ABNT e do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

1.16 A lavagem dos veículos somente é permitida na área onde existe o piso impermeável com sistema de 

drenagem para a caixa separadora de água/óleo/lama; 

1.17 Os resíduos do sistema de tratamento dos efluentes líquidos deverão ser recolhidos por empresa 

especializada na destinação final; 

1.18 Os despejos contaminados com óleo, detergente e resíduo provenientes da lavagem de veículos não 

podem ser lançados na rede de esgotos sem o devido tratamento; 

1.19 Fica proibida a utilização da rampa de lavagem para a troca de óleo de veículos automotores; 

1.20 A empresa não poderá lançar efluentes líquidos sem o prévio tratamento adequado e licenciado pelo 

DMMA; 

1.21 Os esgotos sanitários deverão ser adequados e convenientemente tratados e dispostos de acordo com a 

NBR 7229 e NBR 13969 da ABNT, conforme conjunto de sistemas já existentes individualizados em cada 

prédio existente; 

1.22 A vazão máxima permitida para o lançamento dos efluentes líquidos da atividade não poderá ultrapassar 

1,5 vezes a vazão média horária lançada no dia, de modo a atender ao artigo 34 da Resolução CONAMA 

357/2005; 

1.23 Os efluentes líquidos da caixa separadora de água e óleo deverão ser tratados conforme o sistema de 

tratamento apresentado, sendo que em caso de lançamento, poderá ser ao solo, desde que obedeça aos 

padrões de lançamento descritos na resolução Consema Nº 355/2017; 

1.24 Deverá ser efetuada a manutenção periódica da "Caixa Separadora de Água e Óleo", a fim de mantê-la em 

plena eficiência, nos termos da norma técnica e de acordo com as orientações do fabricante; 

1.25 Demais regras, condições e restrições, deverá ser observado o disposto na Resolução Consema Nº 

355/2017; 

1.26 Em hipótese alguma poderão ser lançados, óleos, solventes, tintas, ou qualquer produto químico e 

similares em tubulações e/ou demais sistemas de escoamento pluvial. 

1.27 Os níveis de ruído gerados pela atividade, deverão estar de acordo com NBR 10.151, da ABNT, conforme 

determina a Resolução CONAMA Nº 01, de 08/03/1990, sendo que o proprietário deverá operar sempre com 

dispositivos de abafamento de ruído em todas as fontes de emissão, evitando incômodo à população vizinha; 

1.28 A empresa deverá manter os equipamentos de controle de emissões atmosféricas, operando 

adequadamente para garantir sua eficiência de maneira a evitar danos ao meio ambiente e incômodo à 

população vizinha; 
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1.29 Os equipamentos e operações passíveis de provocarem emissões de material particulado deverão ser 

providos de sistema de ventilação local exaustora e equipamento de controle eficiente, de modo a evitar 

emissões para a atmosfera; 

1.30 A empresa deverá adotar medidas de controle para as operações de recebimento, armazenagem e 

transferência de matérias primas, de modo a evitar a emissão de material particulado para a atmosfera; 

1.31 Em hipótese alguma poderá haver emissão de material particulado para fora dos limites da propriedade. 

1.32 Os resíduos sólidos gerados deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados para 

armazenagem temporária na área objeto deste licenciamento, observando a NBR 10.004, NBR 11.174, NBR 

12.235 e NBR 14.725-3 da ABNT, em conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos 

mesmos de acordo com a legislação vigente; 

1.33 A empresa deverá manter a disposição da Fiscalização Ambiental, comprovante de venda de todos os 

resíduos sólidos que forem vendidos e comprovante de recebimento por terceiros de todos os resíduos que 

forem doados com as respectivas quantidades durante todo o período de vigência da LO; 

1.34 Os resíduos de metais, plásticos e papéis caso gerados na atividade, deverão ser encaminhados para 

reciclagem em empresa devidamente licenciada; 

1.35 Outras proposições de destinação de resíduos deverão ser sujeitas a aprovação do DMMA; 

1.36 Fica proibida a queima de resíduos sólidos de qualquer natureza; 

1.37 A empresa deverá preencher a "Planilha Trimestral de Resíduos Sólidos Industriais Gerados" para a 

totalidade dos resíduos gerados e encaminhá-la ao DMMA devidamente assinada pelo responsável legal da 

empresa, com periodicidade trimestral, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro durante o período de 

validade desta licença; 

1.38 As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas íntegras, embaladas individualmente, em 

papel ou papelão de origem e acondicionadas de forma segura para posterior transporte e destinação por 

empresas que realizem sua descontaminação, obedecendo o princípio da logística reversa; 

1.39 A empresa não poderá enviar resíduos sólidos industriais para aterro de resíduo sólido urbano, conforme 

Resolução CONSEMA n.º 073/2004, de 20/08/2004; 

1.40 A empresa deverá verificar o licenciamento ambiental das empresas para as quais seus resíduos são 

encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois, conforme o Artigo 9º do Decreto Estadual n.º 38.356 de 

01/04/98, a responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da 

contratação de serviços de terceiros, tendo em vista que não é permitido o envio dos mesmos através da 

prefeitura municipal; 

1.41 Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser coletado e destinado à reciclagem por meio do 

processo de rerrefino, conforme determina a Resolução Conama Nº 362, de 23 de junho de 2005; 

1.42 Os resíduos Classe I, deverão ser acondicionados e armazenados de acordo com a norma em vigor e 

conforme o tipo de resíduo gerado para posterior coleta por empresa devidamente licenciada. 

1.43 O imóvel em questão deverá seguir o regime jurídico de conservação, proteção, regeneração e utilização 

estabelecidas na Lei Federal nº 11.428 de 22/12/2006, bem como no Decreto Federal nº 6.660 de 21/11/2008, que 

dispõem sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica; 

1.44 Deverão ser respeitados e preservados os limites de Área de Preservação Permanente-APP, conforme 

estabelecidos na Lei Federal nº 12.651/2012 e nas Resoluções n.º 302, de 20 de março de 2002 e n.º 303, de 20 de 

março de 2002 do CONAMA; 

1.45 É proibida a caça de animais da fauna silvestre, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98 e 

Lei nº 11.520/00 – Código Estadual do Meio Ambiente, com exceção das espécies permitidas, nos locais 

regulamentados e nas épocas autorizadas; 
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1.46 Em caso de encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e 

apresentado ao DMMA com antecedência mínima de 03 (três) meses, apresentando o plano de desativação com 

levantamento técnico do passivo ambiental e definições da destinação final para local devidamente licenciado, e 

acompanhado de cronograma executivo; 

1.47 O empreendimento deverá manter atualizado o Alvará do Corpo de Bombeiros, em conformidade com 

as normas em vigor, relativo ao sistema de combate a incêndios. 

1.48 Deverá ser apresentada junto ao DMMA para renovação da Licença de Operação a seguinte 

documentação: 

 Requerimento solicitando a renovação da Licença de Operação; 

 Formulário preenchido solicitando a Licença de Operação; 

 Cópia desta licença; 

 Laudo Técnico com Relatório Fotográfico, informando as condições de operação do empreendimento; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS; 

 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de profissional habilitado; 

 Comprovante de destinação dos resíduos durante todo o período de vigência da LO; 

 Cópia do Alvará dos Bombeiros; 

 Comprovante de pagamento dos custos de Serviços de Licenciamento Ambiental. 

1.49 O requerente ERLAN BONADEU é responsável em observar as condições expressas nesta LICENÇA 

DE OPERAÇÃO, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrente da má utilização da mesma. 

 

Conclui-se a partir da análise dos dados e informações apresentados no Projeto Técnico, com 

Responsabilidade Técnica do Tecnólogo em Saneamento Ambiental e Técnico em Agropecuária Vander 

Augusto Dal Piaz Madalóz CREA RS 130980 através da ART n° 11851893, que a Licença de Operação 

pode ser expedida, desde que sejam respeitadas as condições e restrições contidas neste Parecer Técnico, 

estando em conformidade à legislação ambiental. 

As recomendações deste Parecer Técnico devem constar integralmente na Licença de Operação. 

Portanto, a partir da Vistoria Técnica in loco, apresenta-se o Parecer Técnico FAVORÁVEL, para a 

emissão da Licença de Operação, em caráter precário, para a atividade em questão, respeitando todas as 

características presentes nos documentos apresentados no processo. 

Sendo isso o que tínhamos a relatar, encerramos o presente parecer. 

Pela S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental. 

 

 

 

_____________________________________ 

Laura Tres 

Engª Florestal CREA RS 184238 

Mestra e Doutora em Agronomia 

Responsável Técnica S. E. Engenharia e  

Consultoria Ambiental 

 

 



                                                                                              

     

 

 

 

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 011/2022 

 

 

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (DMMA), criado pela Lei Municipal nº 

2.663, de 11 de junho de 2008, vinculado à Secretaria da Agricultura, criada pela Lei Municipal n° 728, de 25 de 

janeiro de 1988, no exercício das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.955, de 26 de junho de 2010, 

bem como de acordo com a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 

de junho de 1990, e a Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, combinada com a Resolução 

do CONSEMA n° 230, de 01 de fevereiro de 2010 que qualifica o Município de Liberato Salzano para realização 

do Licenciamento Ambiental das Atividades de Impacto Local e de acordo com a Resolução do CONSEMA n° 

372, de 22 de fevereiro de 2018 seu licenciamento é de competência municipal, EXPEDE A PRESENTE 

LICENÇA DE OPERAÇÃO em favor de: 

 

ERLAN BONADEU       CPF: 021.931.250-82 

ATIVIDADE: LAVAGEM COMERCIAL DE VEÍCULOS 

CODRAM: 3430,10 

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA RIO BRANCO, N° 180-A, CENTRO, LIBERATO SALZANO/RS 

MATRÍCULA: Nº 4.355 - REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CONSTANTINA/RS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: S -27º36'8.02" W -53º3'55.50" 

PORTE: PEQUENO       POTENCIAL POLUIDOR: BAIXO 

 

VISTO: Parecer Técnico da empresa S. E. Engenharia e Consultoria Ambiental (CREA RS 199051), através 

da Responsável Técnica Engª Florestal Mestra e Doutora em Agronomia Laura Tres (CREA RS 184238), 

Contrato Administrativo Nº 102/2018, Termo Aditivo III de 11/08/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de 

Liberato Salzano através da ART Nº 11459520, manifestando-se favorável, conforme objeto, condições e 

restrições. 

 

OBJETO: Processo Administrativo protocolado no DMMA sob n.º 029/2022 em 20/04/2022 que solicita 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para a atividade de LAVAGEM COMERCIAL DE 

VEÍCULOS, localizada na Avenida Rio Branco, n° 180-A, Centro, Liberato Salzano, RS, desenvolvida por 

ERLAN BONADEU. 

 

1. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES 

1.1 Esta Licença de Operação contempla única e exclusivamente a atividade de LAVAGEM 

COMERCIAL DE VEÍCULOS, em uma área útil total de 160,0 m², localizada na Avenida Rio Branco, n° 180-

A, Centro, Liberato Salzano, RS, desenvolvida por ERLAN BONADEU;  

1.2 A capacidade mensal de lavagem é de 10 veículos pesados, 40 veículos leves e 15 motos; 

1.3 No caso de qualquer alteração na atividade ou localização/instalações descritas e anexadas neste Processo 

deverá ser providenciado a LP – Licença Prévia junto ao DMMA; 

 



                                                                                              

     

 

 

 

1.4 A autoridade ambiental deverá estar ciente acerca de quaisquer problemas ambientais que venham a 

ocorrer na área e atividade do empreendimento; 

1.5 O horário de funcionamento da atividade deverá atender a legislação municipal em vigor; 

 

1.6 Deverá ser efetuado com frequência o controle de pragas urbanas na área do empreendimento; 

1.7 Deverá ser observado a Lei Federal nº 12.305/2010 que trata sobre a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; 

1.8 O empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer 

danos ao meio ambiente e à população vizinha, decorrentes da má operação do empreendimento; 

1.9 Deverão ser mantidos atualizados e em vigor, o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios e 

Alvará de Licença municipal; 

1.10 O piso do empreendimento deverá ser mantido em ótimas condições de isolamento ao solo; 

1.11 Não poderão ser utilizados produtos químicos (capina química) com objetivo de evitar o crescimento de 

vegetação herbácea e arbórea na área do empreendimento; 

1.12 Fica proibido efetuar qualquer tipo de atividade junto ao passeio público; 

1.13 O empreendedor deverá ter o máximo de cuidado na operação da atividade, a fim de evitar quaisquer 

danos ao meio ambiente e incômodos à população vizinha; 

1.14 Quanto às normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndios em edificações e em áreas de 

risco, o empreendedor deverá atender o disposto na Lei Complementar Estadual Nº 14.376/2013; 

1.15 A operação deste empreendimento fica condicionado ao cumprimento das normas da ABNT e do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

1.16 A lavagem dos veículos somente é permitida na área onde existe o piso impermeável com sistema de 

drenagem para a caixa separadora de água/óleo/lama; 

1.17 Os resíduos do sistema de tratamento dos efluentes líquidos deverão ser recolhidos por empresa 

especializada na destinação final; 

1.18 Os despejos contaminados com óleo, detergente e resíduo provenientes da lavagem de veículos não 

podem ser lançados na rede de esgotos sem o devido tratamento; 

1.19 Fica proibida a utilização da rampa de lavagem para a troca de óleo de veículos automotores; 

1.20 A empresa não poderá lançar efluentes líquidos sem o prévio tratamento adequado e licenciado pelo 

DMMA; 

1.21 Os esgotos sanitários deverão ser adequados e convenientemente tratados e dispostos de acordo com a 

NBR 7229 e NBR 13969 da ABNT, conforme conjunto de sistemas já existentes individualizados em cada 

prédio existente; 

1.22 A vazão máxima permitida para o lançamento dos efluentes líquidos da atividade não poderá ultrapassar 

1,5 vezes a vazão média horária lançada no dia, de modo a atender ao artigo 34 da Resolução CONAMA 

357/2005; 

1.23 Os efluentes líquidos da caixa separadora de água e óleo deverão ser tratados conforme o sistema de 

tratamento apresentado, sendo que em caso de lançamento, poderá ser ao solo, desde que obedeça aos 

padrões de lançamento descritos na resolução Consema Nº 355/2017; 

1.24 Deverá ser efetuada a manutenção periódica da "Caixa Separadora de Água e Óleo", a fim de mantê-la em 

plena eficiência, nos termos da norma técnica e de acordo com as orientações do fabricante; 



                                                                                              

     

 

 

 

1.25 Demais regras, condições e restrições, deverá ser observado o disposto na Resolução Consema Nº 

355/2017; 

1.26 Em hipótese alguma poderão ser lançados, óleos, solventes, tintas, ou qualquer produto químico e 

similares em tubulações e/ou demais sistemas de escoamento pluvial. 

1.27 Os níveis de ruído gerados pela atividade, deverão estar de acordo com NBR 10.151, da ABNT, conforme 

determina a Resolução CONAMA Nº 01, de 08/03/1990, sendo que o proprietário deverá operar sempre com 

dispositivos de abafamento de ruído em todas as fontes de emissão, evitando incômodo à população vizinha; 

1.28 A empresa deverá manter os equipamentos de controle de emissões atmosféricas, operando 

adequadamente para garantir sua eficiência de maneira a evitar danos ao meio ambiente e incômodo à 

população vizinha; 

1.29 Os equipamentos e operações passíveis de provocarem emissões de material particulado deverão ser 

providos de sistema de ventilação local exaustora e equipamento de controle eficiente, de modo a evitar 

emissões para a atmosfera; 

1.30 A empresa deverá adotar medidas de controle para as operações de recebimento, armazenagem e 

transferência de matérias primas, de modo a evitar a emissão de material particulado para a atmosfera; 

1.31 Em hipótese alguma poderá haver emissão de material particulado para fora dos limites da propriedade. 

1.32 Os resíduos sólidos gerados deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados para 

armazenagem temporária na área objeto deste licenciamento, observando a NBR 10.004, NBR 11.174, NBR 

12.235 e NBR 14.725-3 da ABNT, em conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos 

mesmos de acordo com a legislação vigente; 

1.33 A empresa deverá manter a disposição da Fiscalização Ambiental, comprovante de venda de todos os 

resíduos sólidos que forem vendidos e comprovante de recebimento por terceiros de todos os resíduos que 

forem doados com as respectivas quantidades durante todo o período de vigência da LO; 

1.34 Os resíduos de metais, plásticos e papéis caso gerados na atividade, deverão ser encaminhados para 

reciclagem em empresa devidamente licenciada; 

1.35 Outras proposições de destinação de resíduos deverão ser sujeitas a aprovação do DMMA; 

1.36 Fica proibida a queima de resíduos sólidos de qualquer natureza; 

1.37 A empresa deverá preencher a "Planilha Trimestral de Resíduos Sólidos Industriais Gerados" para a 

totalidade dos resíduos gerados e encaminhá-la ao DMMA devidamente assinada pelo responsável legal da 

empresa, com periodicidade trimestral, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro durante o período de 

validade desta licença; 

1.38 As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas íntegras, embaladas individualmente, em 

papel ou papelão de origem e acondicionadas de forma segura para posterior transporte e destinação por 

empresas que realizem sua descontaminação, obedecendo o princípio da logística reversa; 

1.39 A empresa não poderá enviar resíduos sólidos industriais para aterro de resíduo sólido urbano, conforme 

Resolução CONSEMA n.º 073/2004, de 20/08/2004; 

1.40 A empresa deverá verificar o licenciamento ambiental das empresas para as quais seus resíduos são 

encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois, conforme o Artigo 9º do Decreto Estadual n.º 38.356 de 

01/04/98, a responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da 

contratação de serviços de terceiros, tendo em vista que não é permitido o envio dos mesmos através da 

prefeitura municipal; 



                                                                                              

     

 

 

 

1.41 Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser coletado e destinado à reciclagem por meio do 

processo de rerrefino, conforme determina a Resolução Conama Nº 362, de 23 de junho de 2005; 

1.42 Os resíduos Classe I, deverão ser acondicionados e armazenados de acordo com a norma em vigor e 

conforme o tipo de resíduo gerado para posterior coleta por empresa devidamente licenciada. 

1.43 O imóvel em questão deverá seguir o regime jurídico de conservação, proteção, regeneração e utilização 

estabelecidas na Lei Federal nº 11.428 de 22/12/2006, bem como no Decreto Federal nº 6.660 de 21/11/2008, que 

dispõem sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica; 

1.44 Deverão ser respeitados e preservados os limites de Área de Preservação Permanente-APP, conforme 

estabelecidos na Lei Federal nº 12.651/2012 e nas Resoluções n.º 302, de 20 de março de 2002 e n.º 303, de 20 de 

março de 2002 do CONAMA; 

1.45 É proibida a caça de animais da fauna silvestre, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98 e 

Lei nº 11.520/00 – Código Estadual do Meio Ambiente, com exceção das espécies permitidas, nos locais 

regulamentados e nas épocas autorizadas; 

1.46 Em caso de encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e 

apresentado ao DMMA com antecedência mínima de 03 (três) meses, apresentando o plano de desativação com 

levantamento técnico do passivo ambiental e definições da destinação final para local devidamente licenciado, e 

acompanhado de cronograma executivo; 

1.47 O empreendimento deverá manter atualizado o Alvará do Corpo de Bombeiros, em conformidade com 

as normas em vigor, relativo ao sistema de combate a incêndios. 

1.48 Deverá ser apresentada junto ao DMMA para renovação da Licença de Operação a seguinte 

documentação: 

 Requerimento solicitando a renovação da Licença de Operação; 

 Formulário preenchido solicitando a Licença de Operação; 

 Cópia desta licença; 

 Laudo Técnico com Relatório Fotográfico, informando as condições de operação do empreendimento; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS; 

 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de profissional habilitado; 

 Comprovante de destinação dos resíduos durante todo o período de vigência da LO; 

 Cópia do Alvará dos Bombeiros; 

 Comprovante de pagamento dos custos de Serviços de Licenciamento Ambiental. 

 

1.49 O requerente ERLAN BONADEU é responsável em observar as condições expressas nesta LICENÇA 

DE OPERAÇÃO, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrente da má utilização da mesma. 

1.50 A Responsabilidade Técnica pelo licenciamento ambiental é do Tecnólogo em Saneamento Ambiental e 

Técnico em Agropecuária Vander Augusto Dal Piaz Madalóz CREA RS 130980 através da ART n° 

11851893. 

 

 

Esta Licença de Operação renova a LO n° 015/20179 

 

 

 



                                                                                              

     

 

 

 

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 02 (dois) anos a contar da data de emissão. 

 

Este documento não dispensa nem substitui quaisquer outros documentos necessários ao exercício da 

atividade exigidos pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal. 

 

O Departamento Municipal de Meio Ambiente poderá revogar a Licença de Operação caso ocorra: 

- Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

- Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a emissão desta. 

 

 

 

Liberato Salzano/RS, 20 de abril de 2022. 

 

 

 

 

______________________________ 

Cleison Cezar Copatti 

Gestor e Licenciador Ambiental 

Portaria nº 173/2021 

 


