
GO\./ERNO DO ESTADO

Secretaria Municipal do Meio
Licença Ambiental Simplificada

No 005029

Validade 2710912021

Protocolo 148146560

A Secrêtaria de Meio Ambiêntê - Municipio dê Cascavel, com base na legislação ambiental e demais noÍmas pertinentes,

e têndo em vista o contido no expsdientê protocolado sob o no 148146560, expêde a presentê Licença Ap5;"ntr"1 SimpliÍic€

11 TDENTTFTCAçAO DO AUTORTZADO
Razão Social- Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Física

GAR]uIEM LUCIA MARANGONI. ME
C.G.C. - Pessoa Jurídica / C.P.F. - Pessoa Fisica

06300630000168
lnsc.rição Estadual- Pessoa JurÍdica / R.G. - Pessoa Fisica

ISENTO
Endereço

RUA NEREU RAMOS N'3221
Bairro lMunicípio
CANCELLI lCascavel

D2 IDENTIFTCAçÃO DO EMPREENDTMENTO

Empreendimento

Serviços de controle de vetores e pragas urbanas

I cep

I asaooooo

Tipo de em preendimento/atividade

Serviços de controle de vetores e pragas urbanas
Endereço

Rua Nereu Ramos N"3221
Bairro

Cancelli
Municipio

Cascavel
cep

8581 1 340
Corpo Hídrico do Entomo

Rio das Antas
Bacia Hidrográfica

Paraná lll
Destino do Esgoto Sanitário I Destino do Efluente Final

Rede de Esgoto !****************
03 REQUTSTTOS DO LTCENCTAUENTO DE OPERAçÃO
. Súmula desta licença deveÉ ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jomal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,

nos termos da Resolução CONAIT/A no 006/86.

. Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovação ser solicitada ao IAP com antecedência

mínima de 120 (cento e vinte) dias.

. Quaisquer alteraçÕes ou expansôes nos processos de produção ou volumes produzidos pela indúsúia e alterações ou expansôes rrc empreendimento, deverão

ser licenciados pelo lAP.

. Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA deveÉ ser afixada em local visÍvel

Oêtalhamenb dos Requisibs de LlcenciamEnlo

Esta licenga trata-sê de licença ambienlal simplificsda, e com basê do acima exposto a no que estabelece a Resolução
23797 do CONAMA, Art 30 Parágrafo Unico, Art 8o inciso lll e Art 18, §2" e §3', Resolução CEMA no065l2008, AÍt 2',
inciso V, AÍt 3o, inc 2o, Lei Municipal no3301200í, AÍt 6', Lei Municipal 65072015, AÍt 33, inciso lll ê Decreto Municipal
no 12.506/20'15 Art' 54, qu€ autoriza a atividade da empresa Carmem Lucia Marangoni - Me, situada na Rua Nêrou
Ramos, 322'1, Bairro Cancelli, podeÉ ser licenciada desde quê observado RIGOROSAMENTE as condicionantes abaixo
elencados, durante sua op€ração.

' Manter a Uconça exposta em localvislvel ao público para efeitos de ÍiscalizaÉo.
' A presênte licsnça tsm como escopo tão somentê a atividadê de SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES
E PMGAS URBANAS.
' Fica proibida a quêima e lançamsnto de qualqusrtipo de material a éu aberto.
" MANTER AS NoTAS FISCAIS oU coMPRovANTES DAS ENTREGAS E DESTINACÃo DE ToDoS oS
RESíDUoS róxrcos cERADos NA ATTVTDADE PARA F|NS DE FrscALrzAÇÃo Dr neNovÁçÃo oE ALVARÁ E
RENovAÇÃo DA LrcENçA AMBTENTAL stMpLrFrcADA.
' Na possível presença de emissão de efluentes atnosfóricos (gâsês), odorês aromáticos, a atiüdadê dêvêÉ
ser operada com sistema de controle de poluigão que utilizem técnicas e dispositivos que impeçam a disseminação de
odorês dêsagradávêis à população do entomo ou para aquêles que circulam dentrc da ár6a, doveÉ dispor d€ trocas
gasosas no interior ê no êntomo.
" Os efluêntes líquidos originados da higienização e limpeza dêvsrão tsr destinagão na rede\dê esgoto, sendo
oroibido o lancâmênto a céu ab€rlo. oalerias oluviais ou infiltracão no solo. \ ,
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' Fica proibido o lançamênto de substâncias odoíferas no ambiente que possam causar incômodos no enlomo.
' Fica PROIBIDO o armazenamênto e uülizâçáo dê produtos pertencêntes ao grupo dos AGROTÓXGOS.
" O funcionamento da atividade dê\êÉ êstâr em conformidade as normas êstsbêlecidas pela vigilância sanitária.
" No caso de vsntilação artificial (forçada) êstê deve ser a prova de explosão e estar de a@rdo com as normas
existêntês (NR 10 instalaçâo e s€rviços do êleticidade do Ministário do Trabalho. A vontilação é essencial especialmente
aqueles formulados como líquidos que podem sêr inflamáveis e apresentam maiorês riscos de incêndio, podem gerar
vapores a temperaturas normais. Seguir as recomenda@es de armazenagem exigidas pêlo fabricante.
" Em áÍêas póximas ao depósito devem ser manüdos rscipiêntes com material com capacidade de absorção
como serragem, areia, sílica, gel, ligantê ácido, para possibilitar o recolhimento de vazam€ntos € bombonas vazias
reveíidas com sacos plásticos, para armazenamênto tempoÍário de Íesíduos recolhidos, embalagens danmcadas e ou
com vazamonto até a distinção Íinal em atsrro industrial classe l. Não dêverá ser utilizada agua para higienização do
local destinado ao dsposito e manipulação.
' Quando na pÍ€paração da calda e aplicação dos produtos devêÉ êxisür prêcâução ao meio ambientê
êvitando que o produto atinla diretamsnto ou indir€tamênte ambiente aquático, devêndo rêsp€itar a legislaÉo ambiental
em vigor. Em caso de vazamonto, derame, deveÉ ser estancádo imêdiatâmente o êsco€mento não pêrmitindo quê o
produto êntre em bueiros drsnos ou corpos d agua.
" Não poderá ser lavada embalagêns em lagos, Íontes, rios e demais corpos d água.
" A aüvidad€ necessita estar em conformidade junto ao Conselho Rêgional dê QuÍmica.
" Devêrá atsndeÍ todas as normâs de segurança do trabalho rêferentê aos poluêntes âtmosféricos geÍados
inteÍnamsnte. ObseNar no que coubêr a RêsoluÉo Sêma 016h4.
" Os NIVEIS DE RUIDO dêverão atendàr a Norma ABNT - NBR 10.151, de acordo com a rêsolução Conama n"
0í /90.
" As altsraçÕês da capacidade de volume e produção, ora autorizâdo, dê conformidade com o estabêlecido pela
Resolugão CEMA'/IAP n.q065/08 em seu aúigo 4, requerem novos li@nciamentos para a parte alterada e/ou ampliada,
adotados og mesmos critérios dê licênciamento, aÍtigo 79 Decreto Municipal 1250612015.
" É de inteira responsâbilidade do ENGENHEIRO PROJETISTA-E DO CONTRATANTE a perfêita implantação,
opsracionalidadê e manutênÉo do projoto aprosentado.
" Quando do êncerramento da atividads, ds\rsrá sêr informado o órgão licênciador, por m6io de procsdimento
protocolado; dê acoÍdo com artigo 82 do decreto í2.506/2015.
" Esta licsnça Íoi êmitida com basê nâs informações constantes dê Cadastro especmco, no Mêmorial dêscritivo
apreseniados pelo requerentê e não dispensa tão pouco subsütui quaisqueÍ outros âlvârás ê/ou Cêrtidões de qualquer
natureza a que, eventualmente êstoja suisita, exigidos pêla legislâção federal, estadual ou municipal.
" De acordo com o artigo 95 do Decreto Municipal 12.5062015 e da Resolução CEMÁ,/IAP n.o065/08, a licença
ambiental, modiante decisão fundamêntada êm parB@r técnico, podará modificar as @ndicionantes, as medidas de
controls e adêquaÉo, suspender ou cassar licença ambiental durante seu prazo de vigência.
' A concessão dêsta licença não impediÉ oxigências futuras dêcon€ntes do avanço tecnológico ou da
modiÍc€ção das condiçõês ambiêntais, conforms Dscreto Estadual 857f9.
" O Não cumprimênto à Legislação ambiental vigento suisitará a empresa a sançóes previstas em Lsi Foderal,
No 9.605/98 e Dêcreto No 6514/2008 e Oecreto 6686/08.
' A prêsente Licençâ podeÉ sêr suspensa ou cancalada, na ocorrência de violação ou inadequação de
quaisquer condicionantes ou normaB legâis, omissão ou falsa descriçáo de informações Íelêvantês que subsidiaram a
sua emissão, conforme disposto no artigo 19 da Resolução Conama n.'23797.
" A renovação desta licença devêrá ser roalizada com antacsdôncia mínima de 120 dias da data de sua
velidade, de acordo com o Decreto Municipal í2506/2015 Art 54.

Locale data

Cascave! ,27 de setembro de 2017

O proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data,

como devedor no cadastro de autuaçõês ambientais da

Secretaria de Meio Ambiente - Municipio de Cascavel

Carimbo e assinatura do representante do orgão

rng0,
de Mr
lco e

ênte
'DlPR
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