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MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

LICENÇA AMBIENTAL 
 
LICENÇA OPERAÇÃO                                                                       LO nº 016/2019 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 
criada pela Lei Municipal n.º 003 de 1993, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal n.º 1986 de 28/12/18, bem como de acordo com a Lei nº 
6.938/81, regulamentada pelo Decreto n.º 99.274/90, Resolução CONAMA n.º 237, 
de 19/12/1997, combinada com a Resolução CMMA n.°001/10 de 28/12/2010, 
EXPEDE A PRESENTE LICENÇA OPERAÇÃO, que autoriza o: 
 
Processo Administrativo n.º 001.259/2018 
Protocolo n.° 108/18 de 22/08/2019 
       
Licenciado: COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS MIRIM LTDA 

  CNPJ 33.733.535/0001-20 
 

Endereço: Linha Mirim 
Interior do município de Nova Boa Vista – RS 

 
VISTO: ART n.º 10360249 do CREA-RS de Projeto – Agroindústria, 
responsabilidade do Técnico Agropecuária ADILSON SELMAR WAGNER CREA-RS 
114.816. Vistoria Pública do Departamento Ambiental, 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 23/08/2019, manifestando-se 
favorável conforme objeto condições e restrições: 
 
OBJETO:  Atividade instalada na Linha Mirim, interior do município, no imóvel 
matriculado no CRI de Sarandi sob n.° 24.623 com 3,6ha, nas Coordenadas 
geográficas Lat. 27°59’15.20”S e Long. 52°56’26.90”W, empregando 02 (dois) 
funcionários, funcionamento máximo de 12:00 horas/dia, não permitido funcionar 
das 21:00 a 06:00 horas. Promover a OPERAÇÃO relativa às atividades de: 
 

FABRICAÇÃO DE DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL - Incluindo 
Fabricação de Embutidos e Preparação de Carne, sem beneficiamento de tripas, 

e sem abate –  RAMO 2622-10, área útil de 2.000,00m², e construída 143,00m², 
contemplando: sala de desossa 26,63m², sala condimentos 3,41m², câmara fria 
19,24m², sala processamento 18,67m², sala expedição 8,71m², sala de cura 
14,59m², sala anti-defumador 1,63m², sala defumador 4,21m², defumador 1,43m². 
Sistema de efluentes composto por: Caixa de gordura polietileno (60 litros) e 
sumidouro (30,00m³). Contemplando: depósito temporário de resíduos (cinza) e 
estruturas auxiliares: Escritório: 7,54m², sala de vendas: 16,71m², estacionamento e 
pátio de carga e descarga 1.800m². 
 
 
CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES:  
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Quanto ao Empreendimento: 
1. A matéria prima, CARNE deverá ter origem de ABATEDOUROS, licenciados 
ambientalmente e com inspeção sanitária; 
2. Deverá ser mantido à disposição da fiscalização do Município o registro das 
empresas de origem da CARNE utilizada na atividade; 
3. Esta licença contempla a operação das seguintes etapas do processo produtivo: 
recepção, preparação de carne, fabricação de embutidos (sem beneficiamento de 
tripas, e sem abate) e resfriamento; 
4. Esta licença NÃO AUTORIZA o abate de animais no empreendimento, devendo 
ocorrer em ABATEDOUROS licenciados; 
5. No caso de qualquer alteração a ser realizada no empreendimento (alteração de 
processo, implantação de novas linhas de produção, ampliação de área ou de 
produção, relocalização, etc.) deverá ser previamente providenciado o licenciamento 
junto ao Departamento Ambiental Municipal; 
6. 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; 
7. Deverá ser mantido à disposição da fiscalização do Município o Certidão de 
Cadastro Florestal/RS, para a categoria de consumidor, emitido pela Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Irrigação (quando da utilização de madeira nativa); 
8. Atividade não poderá gerar e ou lançar efluentes líquidos em corpos hídricos 
superficiais ou subterrâneos, e ou sistema pluvial de captação pública, sem o prévio 
tratamento, e licenciamento do Departamento Ambiental do Município, exceto os da 
lavagem de equipamentos e instalações, este sistema deverá estar provido de caixa 
separadora de gorduras, a qual deverá sofrer manutenções de limpezas, com 
periodicidade mensal; 
8.1. Para infiltração deverá ser atendidas às especificações das Normas Técnicas da 
ABNT, NBR 7.220/93 e NBR 13.969/97; 
9. Os níveis de ruído gerados pela atividade industrial deverão estar de acordo com 
a NBR 10.151, da ABNT, conforme determina a Resolução CONAMA nº 01, de 
08/03/1990; 
10. Os resíduos sólidos gerados pela atividade não poderão ser dispostos no 
sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos do município, conforme Resolução 
CONSEMA nº 073/2004, de 20/08/2004; 
10.1. Os ossos de qualquer processo de desossa ou preparação da carne, 
devem sofrer a logística reversa, devolvendo-os ao abatedouro da origem da matéria 
prima (carcaças); excetuando-se no caso da empresa manter firmado Contrato com 
empresa especializada no recebimento e recolhimento dos resíduos, para posterior 
destinação; 
10.2. Deverão ser realizadas limpezas periódicas nas canaletas, caixas de gordura, 
de modo a manter os mesmos limpos, sem acúmulo de resíduos sólidos e/ou 
vegetação; 
11. A incorporação de resíduo (exceto industrial) Classe II em solo agrícola (cinzas), 
deverão ser utilizados em solos com uma boa drenagem interna, não sujeitos a 
inundação periódica. Não poderão ser lançados resíduos em qualquer corpo hídrico, 
mesmo que intermitente; 
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12. Os efluentes líquidos domésticos provenientes dos sanitários deverão ser 
convenientemente tratados no local no sistema fossa séptica e filtro anaeróbio, 
este com limpezas periódicas de remoção do lodo, para posterior infiltração no solo, 
desde que atendidas às especificações das Normas Técnicas da ABNT, NBR 
7.229/93 e NBR 13.969/97. 
13. O empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, 
respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente, decorrentes da má operação 
da atividade; 
14. Fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, 
ressalvadas as situações de emergência sanitária, reconhecidas pelos órgãos 
ambientais competentes, conforme parágrafo 3º, Art. 19 do Decreto Estadual nº 
38.356, de 01/04/98; 
15. A atividade deverá ser conduzida de forma a não emitir substâncias odoríferas 
na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua 
propriedade 
16. Não poderá ser utilizado embalagens plásticas, de papel ou similares que 
utilizam tintas com componentes tóxicos ou produtos reciclados, bem como deverá 
atender ao que determina a Lei Federal nº 9.832 de 14/09/99 que proíbe o uso de 
embalagens metálicas soldadas com liga de chumbo estanho para 
acondicionamento de gêneros alimentícios, exceto para produtos secos ou 
desidratados. 
17. A Lavagem externa dos veículos, até não ser implantado sistema próprio, deverá 
ser fora da área industrial, em sistema terceirizado, devendo ser observado que este 
deverá possuir licenciamento ambiental especifico; 
17.1. Lavagem interna do tanque dos veículos de transporte de carne, deverá ser no 
sistema CIP – Clean in place, circuito fechado, com direcionamento do efluente à 
ETE – Estação de Tratamento de Efluentes industriais; 
18. 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; 
19. Deverá ser cientificada a autoridade municipal competente acerca de quaisquer 
problemas ambientais que venham ocorrer na área e atividade objeto da presente 
LO; 
20. 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; 
de qualquer natureza exigida pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal. 

 
Com vistas à renovação da presente LO, deverá ser requerido e apresentado, 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias: 
1. Requerimento solicitando a renovação da Licença de Operação; 
2. Cópia desta licença; 
3. Relatório técnico com registro fotográfico comentado, informando de que as 
instalações e atividade vêem sendo operada em comprimento a presente Licença de 
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Operação acompanhado da pertinente ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica;  
4. Relatório técnico com memorial de cálculos (quantidade e tipologia), informando a 
operacionalização dos produtos produzidos, e preparados, acompanhado da 
pertinente ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 
5. Plano de Gerenciamento de resíduos, (resíduos de carne) com ART – Anotação 
de Responsabilidade Técnica de Assessoria e Assistência Técnica, conforme 
dispõem a Lei 12.305/2010. Descrevendo tipo de resíduos (carnes, ossos, entre 
outros), destinatários (nome e CPF), destino, e quantidade; 
6. Na ART – (Anotação de Responsabilidade Técnica deve ser específica e relativa 
às atividades inerentes a fabricação de derivados de origem animal, e produção 
de banha e gorduras animais comestíveis, citando as Condições de Operação 
do Sistema, Sistema de Gerenciamento de resíduos, e Destinação), dentre 
outras condições inerentes as atividades; 
7. Relação das empresas de origem da CARNE utilizada na fabricação dos 
embutidos, e da preparação com respectivas Licenças Ambientais; 
8. Cópia do Alvará Sanitário, ou documento emitido pelo setor responsável;  
9. Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela Municipalidade; 
10. Comprovante do pagamento dos custos dos Serviços de Licenciamento 
Ambiental, conforme Lei Municipal n.º 1986 de 28/12/18. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
1. Esta LO fica vinculada a emissão do Alvará Sanitário, ou documento emitido pelo 
setor responsável;  
2. Esta LO só autoriza as atividades de fabricação e preparação de produtos, que 
estas estejam em conformidade com as legislações sanitárias; 
3. Esta LO não Licencia e Autoriza a execução de atividades exercidas fora da área 
da empresa. 
4. No prazo máximo de 90 (noventa) dias, 23/11/2019, deverá apresentar: 

a) Relatório técnico descritivo das etapas do processo objeto em conformidade 
da LI, informando as condições de operação de todo o sistema, e pontuando 
locais de geração de resíduos (resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões 
atmosféricas); e do Sistema dos efluentes líquidos. No mesmo prazo deverá ser 
noticiado ao Departamento Ambiental Municipal, do atendimento desta condição, 
obrigatória para o andamento do processo; 
5. A presente LO é de caráter PRECÁRIO, só é válida para as condições contidas 
acima até o dia 23/08/2021. Porém será REVOGADA caso os dados fornecidos pela 
requerente não corresponderem à realidade, e ou algum prazo pré-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; 
6. A presente licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás, ou certidões de 
qualquer natureza exigida pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal. 
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7. Esta licença concede a alteração de responsabilidade ambiental com INCLUSÃO 
de Felipe Andrei Justen CPF 044.666.120-13 e alteração de Nadio Claudir Justen 
CPF 641.709.770-68; 
8. O Sr. Felipe Andrei Justen, Edson José Mossmann, e o Técnico 
Responsável, ficam e são responsáveis em observar as condições expressas 
nesta licença, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrente da 
má utilização da mesma. 
 
OBSERVAÇÃO:  

1.Trata-se de 01 (uma) atividade classificada como de porte “MÍNIMO” e de 
potencial poluidor “ALTO”.  
                2. A apresente LO sequência a LI n.º 107/2018 expedida pelo município. 
 

 
Nova Boa Vista/RS,23 de agosto de 2019. 
 
 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                          Edson Jose Mossmann                                                         Ederson Simon 

Secretario Municipal da Agricultura e Meio Ambiente                Fiscal Ambiental 
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