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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

LICENÇA AMBIENTAL 

 
 
LICENÇA DE OPERAÇÃO                                                           LO n.º 001/2019 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

criada pela Lei Municipal nº. 003 de 1993, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal n.º 1.241/11 de 27/09/11, bem como de acordo com a Lei nº 
6.938/81, regulamentada pelo Decreto nº 99.274/90, e Resolução CONAMA nº 237, 
de 19/12/1997, combinada com a Resolução CMMA n° 001/10 de 28/12/2010, 
EXPEDE A PRESENTE LICENÇA DE OPREÇÃO DE REGULARIZAÇÃO, que 
autoriza o: 
 
Processo Administrativo: n.º 001.282/18 
Protocolo n.º 156/18 de 27/12/2018 
 
Autorizada: MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 

 CNPJ 94.704.061/0001-83 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Endereço: Avenida Imigrantes n.° 946 

Cidade de Nova Boa Vista/RS 
 

VISTO: Informações técnicas de responsabilidade da: Secretária Municipal de 
Saúde: Daiane Desingini Portaria n.º 4784/2017; Responsabilidade Técnica Setor 
Enfermagem: Enfª. Leidi Manoela Fardo COREN/RS 251646; Responsável 
Gerenciamento Resíduos: Fiscal Sanitária ID fun. Portaria de Nomeação n.º 
2274/2009 Vistoria Pública do Departamento, com Vistoria e Parecer Técnico da 
empresa JR AMBIENTAL LTDA CREA-RS 155.125, ART n.º 9891049 do CREA–RS 
(Contrato Administrativo), datado de 02/01/2019, manifestando-se favorável segundo 
o objeto condições e restrições. 

 

OBJETO: No imóvel público localizado na Avenida Imigrantes n.° 946, centro, 

cidade de Nova Boa Vista/RS, matriculado no CRI de Sarandi sob n.º23.005 nas 

Coordenadas Geográficas Lat. 27º59’31.34”S Long. 52º58’54.38”W, com 

funcionamento das 7:30 ás 11:30 e 13:30 as 17:30. Promover a OPERAÇÃO 

relativa atividade: 

1. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CODRAM – 8120,00 -  Área útil de 
459,07 m², na área 1 com 279,13 m² contemplando: Recepção, Sala de espera, 
UBS com ações clinicas da atenção básica, na área 2 com 179,94 m² contemplando: 
Secretaria de Saúde, Administrativo, Psicologia, Farmácia, 04 leitos (administração 
de medicamentos/observação clínica, atendimentos de urgência e emergência, 
Vigilância Sanitária, sala de serviços, depósitos (materiais diversos), Central de 
Resíduos (contaminantes), e garagem de veículos.  
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CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES: 
Quanto as Condições Gerais: 
1. Esta Licença refere-se à atividade de Pronto Atendimento (Unidade Básica de 
Saúde com Clinicas médicas e Odontológicas) e sem Procedimentos Complexos; 
2. O empreendimento compreende as seguintes unidades: urgência/emergência 
(ECG, Punção venosa, administração de medicamentos e preparo de medicações, 
oxigenoterapia), consultas médicas e exames físicos, lavanderia, Farmácia 
(distribuição medicamentos) 
3. A fonte de abastecimento de água provém da rede pública; 
4. O empreendimento não possui Sistema de Tratamento de Resíduos de Saúde; 
5. O empreendimento não executa procedimentos de tanatopraxia no necrotério; 
6. No caso de qualquer alteração que a empresa pretende fazer (alteração de 
processo, implantação de novas linhas de prestação de serviços, ampliação de área 
ou de produção, re-localização, etc.) deverá ser providenciado o licenciamento 
prévio junto ao Departamento Ambiental do Município; 
7. Deverá ser mantido à disposição da fiscalização do Município o registro regular 
junto ao IBAMA, relativo ao CTF em conformidade ao ART 17 da Lei nº 6938/1981; 
8. Caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da 
área do empreendimento e apresentado ao Departamento Ambiental Municipal, com 
antecedência mínima de 03 (três) meses plano de desativação com levantamento 
técnico do passivo(s) e definições da destinação final do(s) mesmo(s) para local com 
licenciamento ambiental, acompanhado de cronograma executivo; 
9. Deverá ser cientificada a autoridade municipal competente acerca de quaisquer 
problemas ambientais que venham ocorrer na área e atividade objeto da presente 
LO; 
10. A empresa deverá manter atualizado o Alvará do Corpo de Bombeiros, em 
conformidade com as Normas em vigor, relativo ao sistema de combate a incêndios. 
 
Quanto à poluição hídrica: 
1. Atender à Resolução CONSEMA nº 355/2017, em relação ao controle da poluição 
hídrica. 
2. Operar a atividade de modo a evitar e eliminar vazamentos e desperdícios de 
água, observando a possibilidade de se fazer reciclo ou reuso da mesma. 
3. Utilizar água do sistema de distribuição da Municipal para abastecimento do 
empreendimento. 
4. Seguir as determinações das Normas em Vigor no que se refere ao descarte de 
efluentes sanitários gerados na atividade e executar limpeza e manutenção periódica 
de sistemas de tratamento (caixas de gordura, fossas sépticas, filtros anaeróbios e 
sumidouros existentes). 
5. Os efluentes gerados na unidade de lavanderia deverão ser encaminhados ao 
sistema de esgotamento sanitário (SES) do empreendimento; 
6. Vedado o descarte de efluentes líquidos inerentes à operação da atividade fora 
dos padrões estabelecidos para a rede pública de esgoto pluvial, para o ambiente 
natural e nas vias públicas. 
7. Vedada a captação de águas superficiais ou subterrâneas. 
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Quanto à poluição atmosférica: 
1. Atender à Resolução CONAMA nº 382/06, alterada pela Resolução CONAMA nº 
436/11, em relação ao controle da poluição atmosférica. 
2. Vedado causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 
momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que provoque, de forma 
recorrente, significativo desconforto respiratório ou olfativo ao entorno. 
3. Vedado o lançamento de fluidos de refrigeração na atmosfera. 
 
Quanto aos resíduos sólidos: 
1. Adotar o princípio da não geração de resíduos sólidos quando cabível e, 
simultaneamente, implantar medidas de redução, reaproveitamento e reciclagem dos 
resíduos sólidos gerados. 
2. Segregar na origem, coletar, armazenar temporariamente e encaminhar os 
resíduos sólidos gerados no empreendimento de acordo com os seguintes grupos: 
perigosos, recicláveis, orgânicos e rejeito. 
3. Armazenar temporariamente os resíduos sólidos, à espera de coleta, em local de 
acesso restrito, protegido das intempéries, de maneira a impedir a atração e abrigo 
da fauna sinantrópica (ratos, baratas, mosquitos, entre outros), a contaminação do 
ar, do solo e das águas superficiais ou subterrâneas, e com placas indicativas 
sinalizando o tipo de resíduo depositado, observando as diretrizes da NBR 
12.235/92 (armazenamento de resíduos perigosos) e da NBR 11.174/89 
(armazenamento de resíduos não perigosos). 
4. Armazenar de forma segura, íntegras e embaladas individualmente em papel, 
papelão, plástico bolha ou nas próprias embalagens em que são comercializadas, as 
lâmpadas fluorescentes substituídas no empreendimento para posterior retorno ao 
fornecedor ou destinação à empresa recicladora licenciada pelo órgão ambiental 
competente para este fim. 
5. Destinar os resíduos sólidos recicláveis à coleta seletiva ou a unidades de triagem 
licenciadas, por autoridade competente. 
6. Retornar ao fabricante ou fornecedor, ou encaminhar para tratamento ou destino 
final adequados os resíduos sólidos classificados como perigosos ou classe I 
conforme NBR 10.004/04. O transporte destes resíduos deve ser executado 
mediante emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) de acordo com o 
Art. 12 do Decreto Estadual nº 38.356/98 e a Portaria FEPAM nº 34/09. 
7. Verificar o licenciamento ambiental junto ao órgão competente das empresas que 
prestam os serviços de recolhimento, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos gerados. Segundo o Art. 9º do Decreto Estadual nº 38.356/98, a 
responsabilidade pela destinação adequada dos resíduos sólidos é da fonte 
geradora, independentemente da contratação de serviços de terceiros. 
8. Manter, à disposição da fiscalização Ambiental, pelo período de validade dessa 
licença ambiental, os comprovantes de destinação de todos os resíduos sólidos 
gerados no empreendimento. 
9. Vedada a disposição dos resíduos sólidos gerados em áreas próximas a corpos 
d’água, junto a empresas sem o devido licenciamento ambiental, em áreas de 
preservação ambiental, em encostas ou em áreas de bota-fora, ficando o 
empreendedor sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98 (Lei de 
Crimes Ambientais). 
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10. Vedada a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, de 
acordo com o Art. 62 do Decreto Federal 6.514/08, com a Lei Estadual n° 9.921/93. 
11. Implementar na íntegra o plano de gerenciamento de resíduos apresentado ao 
Núcleo de Licenciamento Ambiental e realizar auditorias periódicas visando a 
aplicação e otimização do mesmo. 
12. Acondicionar em sacos plásticos na cor branca com simbologia de infectante, 
conforme Resolução CONAMA n° 358/05, os resíduos de serviço de saúde (RSS) 
dos grupos A1, A2, A3, A4 e A5, risco biológico. 
13. Acondicionar os resíduos de serviço de saúde (RSS) do grupo E, 
perfurocortantes, em coletores rígidos com a simbologia de infectante, resistentes à 
ruptura, à punctura, ao corte e escarificação, conforme Resolução CONAMA n° 
358/05. 
14. Encaminhar os Resíduos de Serviços da Saúde dos grupos A1, A2, A3, A4, A5 e 
E para tratamento específico que promova a redução de carga microbiana 
compatível com o nível III de inativação, conforme Resolução CONAMA n° 358/05. 
15. Retornar ao fabricante, fornecedor ou encaminhar a um tratamento ou destino 
final compatíveis com as suas características de periculosidade, os resíduos do 
Grupo B, químicos, conforme Resolução CONAMA n° 358/05. 
 
Quanto ao monitoramento ambiental 
1. Deverá ser observado o cumprimento do art. 12° do Decreto Estadual nº 
38.356/1998, que dispõe sobre a "gestão de resíduos sólidos", referente ao 
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR); 
2. Deverá ser gerado Boletim de Registro de Geração de Resíduos, onde deve 
constar o total mensal de resíduos gerados e encaminhados ao tratamento e/ou 
destinação final ambientalmente adequada conforme tipologia; 
3. Deverá utilizar o Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) On Line, 
disponível no site da Fepam, conforme Portaria Fepam N.° 08/2018 e Portaria 
Fepam N.º 10/2018. 
 

Com vistas à renovação desta LO, deverá ser apresentado com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias: 
1. Requerimento protocolado solicitando a renovação da Licença de Operação; 
2. Documentações dos monitoramentos efetuados, firmado por profissional 
habilitado com as devidas ARTs – Anotação de Responsabilidade Técnica, 
conforme solicitado nos condicionantes esta LO; 
3. Relatório técnico com registro fotográfico detalhado, informando de que as 
instalações e atividades vêem sendo operada em cumprimento a presente 
Licença de Operação, firmado pelo Responsável Técnico; 
4. Declaração do empreendedor quanto à responsabilidade técnica "gestão de 
resíduos sólidos", referente ao Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR); 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
1. Esta LO é de caráter PRECÁRIO, só é válida para as condições contidas 
acima até o dia 02/01/2020. Porém será REVOGADA caso os dados fornecidos 
pela requerente não corresponderem à realidade, e ou algum prazo pré-
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estabelecido não for atendido. Em sendo revogada, implicara na lavratura 
automática de Auto de Infração, por infringir a partir de então, a legislação 
ambiental Municipal em Vigor, que recepciona, a Lei nº 9.605 de 12/02/1998 (Art. 
60), combinada com o Decreto nº 6.514 de 22/07/2008; 
2. A presente licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás, ou certidões 
de qualquer natureza exigida pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal. 
 
OBSERVAÇÃO: Trata-se de 01 (uma) atividade classificada como de porte 
“MÍNIMO”, e de potencial poluidor “MEDIO”. 

 

Nova Boa Vista/RS,14 de janeiro de 2019. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Edson José Mossmann                                                            Ederson Simon                 

Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente                  Fiscal Ambiental 
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