
INSC. ESTADUAL / RG:

04.593.237/0002-65 ISENTO

ATIVIDADE / TIPOLOGIA:

INSTITUTO DE SAÚDE SANTA MARIA - IDESMA (HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA) C - III

LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O

LO N.°: 001/2018 VALIDA ATÉ: 16/01/2021

PROCESSO N.°: 008/2018

AVENIDA BRASIL, S/N, QD. 30, PARQUE DOS BURITIS, REDENÇÃO - PA

(Coordenadas Geográficas: Lat.:  8° 1'20.88"S / Long.: 50° 2'34.74"O)

OBSERVAÇÕES: A presente Licença de Operação autoriza a funcionamento 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, 17 de janeiro de 2018.

DATA DO PROTOCOLO: 11/01/2018
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 Operação ao empreendimento abaixo discriminado. 

NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO: PORTE

40 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE HUMANA

ENDEREÇO:

AVENIDA BRASIL, S/N, QD. 30, PARQUE DOS BURITIS

MUNICÍPIO: CEP:

Redenção - PA 68.550-005

CNPJ / CPF:

TIPOLOGIA LICENCIADA:

40.1 - UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E URGÊNCIAS

UNIDADE / VALOR UTILIZADO:

NL: 111

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA:

Rua Walterloo Prudente, n.° 253, Vila Paulista - CEP: 68552-713

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

ARISTÓTELES ALVES DO NASCIMENTO
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10. Relatório de monitoramento das análises físico-químicas e bacteriológicas dos efluentes de entrada e saída do sistema de

tratamento;

11. Executar periodicamente nos reservatórios d’água do empreendimento limpeza e desinfecção, executada por empresa

licenciada por órgãos competentes, conforme exigências da Lei Estadual nº. 5882, de 21 de dezembro de 1994;

12. Todas as bolsas de sangue recusadas por motivo de contaminação, má conservação, prazo de validade vencido ou por

qualquer outro motivo, deverão passar por tratamento de incineração antes de sua destinação final;

2. Apresentar a publicação dessa concessão, observando os termos da resolução CONAMA n°006 de 24 de janeiro de 1986, do

Decreto n° 99.724 de 06 de junho de 19, Lei Estadual n° 5887 de 09 de maio de 1995 e da Lei Municipal n° 341 de 24 de

novembro de 2009;

Anexo I – Licença de Operação

Relação das Condicionantes 

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Licença de Operação de N.° 001/2018 requerida no processo protocolado sob o

N.° 008/2018 em 11/01/2018, deverá cumprir com as seguintes exigências abaixo relacionadas:

Item: Pendência

Prazo de 30 dias

1. Apresentar cópia do contrato de prestação/concessão de serviço do IDESMA junto a Secretaria de Estado de Saúde do Pará -

SESPA;

6. Apresentar planilhas dos dados mensais de geração (qualitativa e quantitativa), armazenamento temporário, transporte e

destinação final de todos os resíduos sólidos gerados na operação do empreendimento;

7. Apresentar relatório de acompanhamento referente ao PGRSS do empreendimento, descrevendo as necessidades de

melhorias, mudanças de procedimento, adequação as novas exigências legais e outras alterações necessárias ao

aprimoramento do mesmo;

9. Apresentar cópia do contrato de prestação do serviço ou comprovante de recolhimento de Limpa Fossa. O serviço deve ser

realizado por empresa devidamente licenciada;

5. Apresentar cópia dos certificados de destinação final dos resíduos de serviços de saúde perigosos, do óleo queimado do

grupo gerador e dos demais resíduos perigosos gerados no empreendimento, referente ao ano em curso, emitidos por

empresa devidamente licenciada;

Prazo de 90 dias

3. Apresentar Protocolo ou Outorga de lançamento de efluentes gerados;

Durante a vigência da licença - Apresentar anualmente
4. Apresentar análises físico-químicas e bacteriológicas dos efluente de entrada e saída do sistema de tratamento, contendo

os seguintes parâmetros: Condutividade Elétrica, Surfactantes, Fenóis, Fósforo Total, Óleos e Graxas, Hidrocarbonetos,

Nitrogênio Total, DQO, DBO, Sólidos Suspensos, Alumínio, Bário, Cromo, Cobre, Mercúrio, Níquel, Chumbo, Coliformes Fecais e

Coliformes Totais;

8. Apresentar as situações anormais de operação do empreendimento, as quais deverão ser sucintamente relatadas e

justificadas, assim como as medidas corretivas adotadas para solução das mesmas;
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Relação das Condicionantes 

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Licença de Operação de N.° 001/2018 requerida no processo protocolado sob o

N.° 008/2018 em 11/01/2018, deverá cumprir com as seguintes exigências abaixo relacionadas:

Item: Pendência

Durante a vigência da licença - Prazo de 365 dias
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14. Executar manejo dos resíduos, de acordo com o Plano de Gerenciamento de Serviços de Saúde existente no

empreendimento;

13. Manter o sistema de esgotamento do empreendimento em bom estado de funcionamento, o que inclui a limpeza das

caixas de passagem e gordura, bem como a manutenção do tanque séptico e filtro anaeróbio;

15. Apresentar Relatório de Informação Ambiental Anual - RIA, conforme dispõe o Decreto Estadual n°. 1.120, de 08 de julho

de 2008, com texto alterado pelo Decreto Estadual n°. 1.881, de 14 de setembro de 2009 (com apresentação dos documentos

de vencimento anual: Alvará de Funcionamento, "HABITE-SE" do corpo de bombeiros, análise do efluente tratado,

comprovante de destinação dos resíduos, etc., e ainda o recolhimento da taxa correspondente);

18. 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.

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

advindo de dolo ou má fé;

17. 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);

ARISTÓTELES ALVES DO NASCIMENTO EDER MACEDO ROCHA

Secretário Municipal de Meio Ambiente Engenheiro Agrônomo

Decreto 009/2017 Analista Ambiental


