
Decreto 009/2017

Rua Walterllo Prudente, n.° 263, Jardim Umuarama - CEP: 68.552-713

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

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, 12 de setembro de 2017.

ARISTÓTELES ALVES DO NASCIMENTO

11 - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS

ENDEREÇO:

EST. PAUDARQUINHO, S/N - 4 KM, CHÁCARA DOIS IRMÃOS

MUNICÍPIO: CEP:

Redenção - PA 68.550-000

CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL / RG:

695.635.352-00 XX.XXX.XXX-X

ATIVIDADE / TIPOLOGIA:

MANOEL DEUSIVAN MACIEL SILVA A - II

LICENÇA DE INSTALAÇÃO - L.I.

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO: PORTE

L.I. N°: 006/2017 VALIDA ATÉ: 11/09/2019

PROCESSO N.°: 374/2017 DATA DO PROTOCOLO: 04/09/2017
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. 

Secretário Municipal de Meio Ambiente

TIPOLOGIA LICENCIADA:

1102 - MATADOUROS DE MÉDIOS E GRANDES ANIMAIS, EXCETO AVES E SUÍNOS

UNIDADE / VALOR UTILIZADO:

NDC: 15

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA:
ESTRADA DO PAU DARQUINHO, S/N – 4 KM, CHÁCARA DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL, REDENÇÃO - PA

(Coordenadas Geográficas: Lat.: 7°59'50.35"S / Long.: 49°59'3.55"O)

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

Projetos aprovados no município de Redenção/Pa.



Prazo de 10 dias

                                Engenheira Ambiental

5. Apresentar Dimensionamento da estação de tratamento de efluentes contendo: Especificações do dimensionamento da 

ETE; Efluentes industriais tratados; Metodologias dos sistemas de tratamento; Justificativas do sistema de tratamento; 

Informações sobre a água utilizada;

6. Apresentar Plano de Auto-monitoramento dos efluentes líquidos;

7. Apresentar cornograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade;

1. Providenciar a publicação do recebimento da licença ora concedida no prazo máximo de 30 dias (original ou 

cópia), no diário oficial do estado e periódico regional ou local de grande circulação (Resolução CONAMA 006 de 

24 de Janeiro de 1996);

Prazo de 60 dias

2. Apresentar anuência ou aprovação do setor competente do atendimento das normas de segurança sanitária municipal;

3. Apresentar descrição do sistema de tratamento contendo: Engenharia dos resíduos sólidos e efluentes líquidos 

industriais; Medição da vazão de água e insumos a serem consumidos pela ETE; Balanço de massa dos resíduos sólidos; 

Fluxograma Industrial (Operacional) e geração de resíduos;

4. Apresentar Balanço Hídrico dos despejos gerados  contendo: Efluentes sanitários; Efluentes industriais; Efluentes 

cromados; Efluentes sem cromo; Efluentes de cozimentos de carnaça; Efluentes de descarne; Águas pluviais;

1. Apresentar protocolo ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos para captação e lançamento de efluentes;
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8. Dar cumprimento ao Art. 66, Parágrafo Único, Inciso II do Decreto nº 6.514 de 22/06/2008. Incorrem multas a quem

deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

                          Secretário Municipal de Meio Ambiente

                                        Decreto 009/2017

ARISTÓTELES ALVES DO NASCIMENTO

              Analista Ambiental - DCQA/SEMMA

BRUNA CASTRO DE OLIVEIRA

Durante a Vigência da Licença

3. 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.

1. 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;

2. Implantar todas as medidas propostas no Projeto Ambiental apresentado;

7. 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);

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

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

incidente que possa vir causar dano ambiental; 

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

advindo de dolo ou má fé;

Prazo de 30 dias

Anexo I – Licença de Instalação 

Relação das Condicionantes 

Item: Pendência

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Licença de Instalação de N.° 006/2017 requerida no processo protocolado sob o

N.° 374/2017 em 04/09/2017, deverá cumprir com as seguintes exigências abaixo relacionadas:

1. Fixar placa de Licenciamento Ambiental (MODELO SEMMA);


