
ENDEREÇO:

LICENÇA DE INSTALAÇÃO - L.I

LI N.°: 007/2016 VALIDA ATÉ: 21/03/2018

PROCESSO N.°: 156/2015 DATA DO PROTOCOLO: 13/11/2015

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente , no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar Municipal n.º 003, de 07

de novembro de 2005, alterada pela Lei Complementar Municipal n.º 049, de 28 de dezembro de 2009, alterada pela Lei Complementar n.°

072, de 23 de dezembro de 2013, alterada pela Lei Complementar n.° 087, de 22 de dezembro de 2015 e em conformidade com a Lei

Estadual n.° 7389/2010, Resolução COEMA 120/2015 e a Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 2007, concede a presente

Licença de Instalação ao empreendimento abaixo discriminado. 

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO: PORTE

CASTRO E COELHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA. - EPP. C III

0301 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores / 0302 - Comércio varejista de lubrificantes

AVENIDA BRASIL, S/N, SETOR ALTO PARANÁ

MUNICÍPIO: CEP:

Redenção - PA 68.550-005

CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL / RG:

20.496.839/0001-70 15.453.608-3

ATIVIDADE / TIPOLOGIA:

03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS / QUÍMICOS E POSTOS DE SERVIÇOS / ABASTECIMENTO

TIPOLOGIA LICENCIADA:

 Rua Ademar Guimarães, n.° 51, Jardim Umuarama - CEP: 68.552-390                                                                                                       

E-mail: meioambiente@redencao.pa.gov.br

UNIDADE / VALOR UTILIZADO:

CAM - 30,00 m
3

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA:

AVENIDA BRASIL, S/N, SETOR ALTO PARANÁ, REDENÇÃO - PA

OBSERVAÇÕES: A presente Licença de Instalação autoriza a instalação do empreendimento ora citado conforme Planos, Programas e

Projetos aprovados no município de Redenção/Pa.

OBRIGAÇÕES.:

- Adotar os controles apresentados e definidos em legislação pertinente e no projeto apresentado, documentando-se os procedimentos

convencionados para a destinação de resíduos e efluentes eventualmente gerados pela atividade; 

- Comunicar de imediato esta Secretaria qualquer alteração nas informações que subsidiaram a sua concessão;

- Cumprir com as exigências contidas no Anexo I deste documento;

- Solicitar sua renovação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do prazo de vencimento do termino de sua vigência.

LOCAL E DATA: Redenção - PA, 22 de março de 2016.
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7. Implantar todas as medidas propostas no Projeto Ambiental apresentado;

Anexo I – Licença de Instalação 

Relação das Condicionantes 

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Licença de Instalação de N.° 007/2016 requerida no processo protocolado sob o

N.° 156/2015 em 13/11/15, deverá cumprir com as seguintes exigências abaixo relacionadas:

Item: Pendência

Durante a Vigência da Licença

Prazo de 30 dias

1. Providenciar a publicação do Recebimento da Licença ora concedida em jornal grande circulação local e no Diário

Oficial do Estado do Pará (Resolução CONAMA 006 de 24 de Janeiro de 1996);

2. Após instalação, apresentar relatório fotográfico da execução da instalação do tanque, apresentando o ambiente Executar

a instalação do tanque conforme normas vigentes, em especial em atendimento à NBR 13781;

3. No entorno vista geral do posto, área de abastecimento (piso, cobertura, área de troca de óleo), disposição dos extintores

de incêndio além das condições internas e externas da caixa separada de água e óleo (caixa SAO);

4. Área destinada à instalação dos tanques deverá estar isoladamente da área de abastecimento, de forma a evitar o trafego

de veículos sob esta;

5. A instalação do empreendimento deve ser realizada conforme o projeto apresentado a esta SEMMA, caso haja mudanças

no projeto, às mesmas deverão ser informadas a esta, apresentando novas plantas arquitetônicas;

6. A execução das obras deverão obedecer ao disposto nas NBR’S 13783/2013, 13781/2009, 13786/2005 e 14605/2010, assim

como a Resolução CONAMA 237/97;
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8. Todo o resíduo gerado na fase de implantação do empreendimento deverá ser segregado e acondicionado de forma

adequada, com especial atenção para resíduos de materiais como cimento, tinta, solvente, óleos e graxas, devendo o

empreendedor ao final da obra, enviar relatório a esta gerência contendo informações sobre quantidade, tipo e destinação

dada aos resíduos gerados, incluindo relatório fotográfico.

9. Implantar o projeto em consonância com a legislação ambiental, e as normas técnicas referentes ao assunto em vigência;

10. Durante todo o período de obras, esta SEMMA deverá ser comunicada imediatamente quando da ocorrência de qualquer

incidente que possa vir causar dano ambiental; 

11. Realizar monitoramento toxicológico dos funcionários, com exames médicos, conforme Resolução CONAMA n.°

334/2003;

12. Informar quaisquer modificações pretendidas para a atividade, as quais deverão ser apresentadas a esta SEMMA para

nova análise;

13. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA não se responsabiliza por eventual uso indevido da presente LO,

advindo de dolo ou má fé;

14. Todas as informações técnicas prestadas, pelo (a) engenheiro (a) responsável no Projeto técnico, especialmente as

pessoais e dominiais, bem como as informações prestadas pelo proprietário do imóvel são de sua inteira responsabilidade,

respondendo legalmente pelas mesmas de acordo com art. 299 do código penal (Decreto Lei 2848 de 07 de dezembro de

1940);
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