
 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO 

CNPJ 89.030.639/0001-23 
Av. Rio Branco, 234 – Centro – Liberato Salzano – RS 

Fone 55 37551133 Fax 55 3755 1170 

LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº: 015 /2022 

 

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (DMMA), criado pela Lei 

Municipal nº 2.663, de 11 de Junho de 2008, vinculado a 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: 

 

PROPRIETÁRIO: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LARGO LTDA    

CNPJ: 05.032.409/0002-94 

ATIVIDADE: LIMPEZA, SECAGEM E/OU ARMAZENAGEM DE 

GRÃOS/SEMENTES EM ZONA RURAL INCLUINDO A DESTINAÇÃO DO 

RESÍDUO 

LOCALIZAÇÃO: LINHA BRASIL, S/N, INTERIOR, LIBERATO SALZANO/RS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: S -27º36'25.23"  O -53º02'42.51" 

PORTE: MÍNIMO     POTENCIAL POLUIDOR: MÉDIO 

 

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 sob n.º; 040/2022 em 06/06/2022 que solicita 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para a atividade de LIMPEZA, SECAGEM E/OU 

ARMAZENAGEM DE GRÃOS/SEMENTES EM ZONA RURAL INCLUINDO A 

DESTINAÇÃO DO RESÍDUO, na propriedade de COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LARGO 

LTDA, localizada na Linha Brasil, Interior, Liberato Salzano/RS. 

 

1. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES 

1.1 Esta Licença de Operação contempla única e exclusivamente as atividades de 
LIMPEZA, SECAGEM E/OU ARMAZENAGEM DE GRÃOS/SEMENTES EM 

ZONA RURAL INCLUINDO A DESTINAÇÃO DO RESÍDUO, em uma área de 

10.000 m² de propriedade da COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LARGO LTDA, 

localizada na Linha Brasil, S/N, interior, Liberato Salzano/RS, com matrícula n° 5.992 no 

Registro de Imóveis da Comarca de Constantina/RS; 

1.2 A Licença de Operação está vinculada a observância das Leis, Normas e Resoluções 

relativas à Preservação Ambiental; 

1.3 A autoridade ambiental deverá estar ciente a cerca de quaisquer problemas ambientais que 

venham a ocorrer na área e atividade do empreendimento; 
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1.4 A Empresa e a Atividade não poderão gerar e/ou lançar efluentes líquidos industriais 

em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos, sem o prévio tratamento e licenciamento 

do DMMA; 

1.5 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; 

1.6 Os níveis de ruídos gerados pela atividade deverão estar de acordo com a NBR 10.151/2000, da 

ABNT, conforme determina Resolução CONAMA n.º 01 de 08/03/1990; 

1.7 Os equipamentos de processo, assim como os de controle de emissões atmosféricas, deverão ser 

mantidos operando adequadamente, para garantir sua eficiência, de modo a evitar danos ao meio 

ambientes e incômodos à população vizinha; 

1.8 Deverão ser adotadas 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 

ou incômodos à população vizinha; 

1.9 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 visíveis para a atmosfera; 

1.10 Deverão ser controladas as vibrações mecânicas geradas pela atividade industrial, de modo a 

não atingir níveis passíveis de causar incômodos à vizinhança; 

1.11 A empresa deverá segregar, identificar e acondicionar os resíduos sólidos gerados para a 

armazenagem provisória na área da empresa, observando as NBR 12235 e NBR 11174, da ABNT, em 

conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final dos mesmos; 

1.12 A empresa deverá preencher “Planilha Trimestral de Resíduos Sólidos Industriais Gerados”, 

para a totalidade dos resíduos gerados, e encaminhá-la ao Departamento Ambiental Municipal, 

devidamente assinada por técnico habilitado, com periodicidade trimestral, nos meses de janeiro, abril, 

julho e outubro, durante o período de validade desta licença; 

1.13 É proibida a queima de cascas, palhas e outras impurezas, e ou resíduos sólidos de qualquer 

natureza, a céu aberto, conforme Portaria n.º 03/1988-SSMA; 

1.14 Fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvas as 

situações de emergência sanitária, reconhecida pelos órgãos ambientais competentes, conforme Art 19º, 

§ 3º do Decreto Estadual 38.356/98; 

1.15 A responsabilidade pela destinação adequada dos resíduos é da fonte geradora, independente da 

participação de terceiros, conforme Artigo 9º do Decreto Estadual n.º38.356 de 1º/04/1998; 

1.16 Deverá ser mantida a disposição da fiscalização Municipal e/ou Estadual, 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, por um período mínimo de 02 (dois) 

anos; 

1.17 As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas integras, embaladas 

individualmente, em papel ou papelão de origem e acondicionadas de forma segura para posterior 

transporte a empresas que realizem sua descontaminação; 

1.18 Deverá ser observado e cumprimento do Artigo 12 do Decreto Estadual n.º 38.356, de 01/04/98, 

que dispõe sobre a “gestão de resíduos sólidos”, referente ao Manifesto de Transporte de Resíduos – 

MTR, conforme Portaria FEPAM n.º 034/2009, publicada no DOE em 06/08/2009; 

1.19 A empresa não poderá dispor seus resíduos sólidos para o sistema de coleta de resíduos 

sólidos urbanos do município, exceto aqueles oriundos de refeitório e da área administrativa, conforme 

Resolução CONSEMA nº 073/2004, de 20/08/2004; 
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1.20 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; 

1.21 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. 

1.22 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. 

1.23 Deverá ser apresentado junto ao DMMA, para a renovação da Licença de Operação a seguinte 

documentação: 

 Requerimento solicitando a Licença de Operação; 

 Formulário preenchido solicitando a Licença de Operação; 

 Cópia da Licença de Operação; 

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

empreendimento; 

 Relatório do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de profissional habilitado; 

 Comprovante de pagamento dos custos de Serviços de Licenciamento Ambiental. 

1.24 A empresa, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LARGO LTDA, representada pelo Sr. 

Fransciel Ribolli Largo, é responsável em observar as condições expressas nesta Licença de 

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

1.25 A Responsabilidade Técnica é do Tecnólogo em Gestão Ambiental e Técnico em 

Agropecuária Vander Augusto Dalpiaz Madalóz CREA RS 130980;  

 

Esta Licença de Operação Renova a LO N° 005/2018. 

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

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, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

                                             _______________________________ 

Cleison Cezar Copatti 

Gestor e Licenciador Ambiental 

Portaria nº 173/2021 

 

 


