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LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 036/2018 – DMA 
Expediente nº 063/2018                       

Atividade: Fabricação de móveis, sem tratamento de superfície e com pintura a pincel ou sem pintura 
 

O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ nº 04.214.401/0001-03, 
através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, baseado na Constituição Federal do Brasil, na Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul, na Lei Federal nº 6.938/1981, na Lei Federal n° 9.605/1998, na Lei Federal n° 11.428/2006, 
na Lei Federal n° 12.651/2012, na Resolução CONAMA nº 237/1997, na Lei Complementar n° 140/2011, na Resolução 
CONSEMA n° 347/2017, na Resolução CONSEMA n° 372/2018, na Lei Municipal nº 622/2009 e na Lei Estadual nº 
11.520/2000, expede a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO à: 

 
EMPREENDEDOR: CRIAZZO MÓVEIS PLANEJADOS 
CNPJ: 28.941.462/0001-22 
Endereço: ERS 421, Km 8, Vila Storck 
Município: Forquetinha/RS  

 

Atividade: Fabricação de móveis, sem tratamento de superfície e com pintura a pincel ou sem pintura 
CODRAM: 1611,40 
Porte: Mínimo (de 250,01 a 1000,00 m²) 
Potencial Poluidor: Médio 
Endereço: ERS 421, Km 8, Vila Storck, Forquetinha/RS 
Coordenadas Geográficas (WGS 84): Lat.: -29.405988° Long.: -52.068450° 
 

Com as seguintes considerações, condições e restrições: 

1. Este documento revoga a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 007/2018 – DMA. 

2. Quanto à produção: 

2.1. A produção envolve mensalmente aproximadamente a fabricação de 02un de roupeiros, 02un de cozinhas, 02un de 

racks, 01un de sala, 02un de móveis para área de serviço e 02un de móveis para banheiro. 

2.2. O empreendimento utiliza como matérias-primas 50un de painéis de MDF, 10 rolos de lâminas de borda, 80un de 

corrediças, 200un de dobradiças, 10 barras de perfil metálico e 20 pistões de gás; 

2.3. Os insumos utilizados pelo empreendimento são: 5.000 um de parafusos, 10kg de estopas, 40 litros de solventes, 4 

folhas de lixas, 01 tubo de desengripante spray, 10 tubos de cola bonder, 01 tubo de secante acelerador de bonder, 02 

bisnagas de adesivos de silicone, 04 kg de cola hotmelt para coladeira de bordas, 02 latas de cola adesiva de contato 

cascola e 02 baldes de cola branca adesiva de PVA. 

3. Quanto ao empreendimento/atividade: 

3.1. Quaisquer modificações que venham a ocorrer no empreendimento e na atividade (alteração de processo, implantação 

de novas linhas de produção, modificação no sistema de tratamento, ampliação da área útil, relocalização, etc.) ora 

licenciada, deverão estar em conformidade com estabelecido pela Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/1997, Lei 

Estadual do Meio Ambiente nº 11.520 de 03/08/2000 e requerem licenciamento prévio, de instalação e de operação para a 

parte ampliada/modificada; 

3.2. A empresa é responsável pela inspeção e manutenção das condições operacionais da atividade, respondendo por 

danos ao meio ambiente para as presentes e futuras gerações, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal de 1988; 

3.3. Esta licença somente permite a atividade de fabricação de móveis, sem tratamento de superfície e sem pintura. 

4. Quanto às emissões atmosféricas|ruídos: 

4.1. Os níveis de ruído gerados pela atividade deverão estar de acordo com a NBR-10.151 da ABNT, indicada na 

Resolução CONAMA n° 01/1990, de tal forma que os decibéis a serem observados não poderão ultrapassar aqueles 

previstos na referida Norma Técnica da NBR; 

4.2. Os padrões de qualidade do ar e as concentrações de poluentes atmosféricos deverão estar de acordo com a 
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Resolução CONAMA nº 03/1990; 

4.3. Não poderão ser emitidas substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos 

limites de sua propriedade; 

4.4. A empresa não poderá emitir poluentes atmosféricos em concentrações tais que sejam prejudiciais ou que possam 

afetar adversamente o bem-estar humano, a vida animal e vegetal ou os bens materiais, conforme determina o Artigo 151 

da Lei Estadual n°11.520/2000 e deverá adotar todas as medidas de controle de poluição necessárias para evitar tais 

malefícios, conforme determina o Artigo 152 da mesma Lei. 

5. Quanto ao Abastecimento de Água: 

5.1. O abastecimento de água do empreendimento se dá pelo abastecimento público, através de poço tubular profundo. Os 

padrões de potabilidade da qualidade da água para consumo humano deverão seguir o estabelecido na Portaria do 

Ministério da Saúde n° 2.914/2011, que "Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade" esta portaria revoga a Portaria nº 518/2004. 

6. Quanto aos efluentes líquidos domésticos e industriais: 

6.1. Os efluentes provenientes das unidades geradoras de esgoto sanitário deverão ser destinados ao sistema de 

tratamento de esgoto (fossa séptica e sumidouro), não sendo permitido que os mesmos sejam lançados diretamente ao 

solo e recursos hídricos; 

6.2. O sistema séptico deverá receber manutenção periódica a fim de garantir a eficiência na tratabilidade do esgoto 

doméstico; 

6.3. O lodo gerado no sistema deve ser coletado periodicamente e destinado a empresas coletoras devidamente 

licenciadas pelo órgão ambiental competente; 

6.4. A atividade a ser desenvolvida não contempla, em seu processo produtivo, a geração de efluentes líquidos industriais. 

Caso venha a ser gerado algum percolado, este deverá drenar por gravidade por um sistema impermeabilizado e ser 

coletado em uma bacia de contenção, para posterior envio para tratamento em local licenciado. 

7. Quanto à segregação, armazenamento e destinação dos resíduos: 

7.1. Os resíduos sólidos gerados no empreendimento devem ser segregados, classificados, acondicionados e 

armazenados provisoriamente em área coberta com piso impermeável de maneira a impedir à atração e abrigo da fauna 

sinantrópica (ratos, baratas, mosquitos etc), a contaminação do ar, solo e águas subterrâneas, em conformidade com as 

Normas Técnicas NBR 10.004, 11.174 e 12.235, da ABNT, de acordo com o tipo de resíduo até a destinação final; 

7.2. Fica proibida a queima a céu aberto de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvadas as situações de 

emergência sanitária, reconhecidas pelo órgão ambiental competente conforme parágrafo 3º, art.19 do Decreto Estadual nº 

38.356, de 01/04/98 que regulamenta o parágrafo 1°, art. 11 da Lei Estadual nº 9.921/1993; 

7.3. As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas íntegras, embaladas individualmente, em papel ou 

papelão de origem e acondicionadas de forma segura para posterior destinação final cumprindo art 33º, da Lei Federal 

12.305, de 02 de agosto de 2010, que define a estruturação e implantação dos sistemas de Logística Reversa, mediante o 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor; 

7.4. Fica autorizado a destinação dos resíduos de Classe II, reciclável e orgânico, oriundos da administração, para a coleta 

seletiva e convencional do município, devido sua geração ser em pequenas quantidades. Cabe ressaltar, que fica o 

empreendedor responsável pelo transporte dos resíduos até o ponto de coleta pública, devendo os mesmos serem 

destinados até eles apenas nos dias de coleta convencional (orgânico) e seletiva (reciclável); 

7.5. Deverá ser verificado o licenciamento ambiental das empresas ou centrais para as quais seus resíduos estão sendo 

encaminhados e atentados para o seu cumprimento, pois, conforme o Artigo 9º do Decreto Estadual n.º 38.356 de 01 de 

abril de 1998, a responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da 

contratação de serviços de terceiros; 

7.6. O transporte dos resíduos perigosos (Classe I, de acordo com a NBR 10.004 da ABNT) gerados no empreendimento 

somente poderá ser realizado por veículos licenciados pela FEPAM para Fontes Móveis com potencial de poluição 
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ambiental, devendo ser acompanhado do respectivo "Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR", conforme Portaria 

FEPAM n.º 034/2009, publicada no DOE em 06 de agosto de 2009; 

7.7. O empreendedor deve elaborar e manter atualizada planilha de dados referente à destinação/doação dos resíduos, 

com controle de datas, quantidades e/ou volumes, e a empresa responsável pela coleta e destinação; 

7.8. Deverá ser apresentado semestralmente nos meses de AGOSTO e FEVEREIRO a esta secretaria Planilha de dados 

referente à destinação/doação dos resíduos, com controle de datas, quantidades e/ou volumes, e a empresa responsável 

pela coleta e destinação; 

7.9. Devem ser mantidos à disposição da fiscalização ambiental da Prefeitura Municipal todos os comprovantes de 

destinação dos resíduos gerados com as respectivas datas, peso, volumes e cópia do licenciamento ambiental dos 

mesmos, por um período mínimo de 04 (quatro) anos; 

7.10. O empreendedor deverá executar integralmente o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos – PGRS, elaborado 

pela Engenheira Ambiental Sofia Royer Moraes, CREA/RS 217486, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 

9464755, a qual deverá orientar quanto ao controle, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos gerados na 

atividade. 

8. Quanto aos riscos ambientais: 

8.1. A empresa deverá manter em vigor Alvará do Corpo de Bombeiros em conformidade com as normas. 

9. Quanto à Preservação Ambiental: 

9.1. Fica terminantemente proibido qualquer tipo de intervenção sobre a fauna nativa sem prévia autorização do órgão 

ambiental competente; 

9.2. Fica terminantemente proibido o corte de qualquer exemplar vegetal cuja espécie encontre-se listada no anexo ao 

Decreto Estadual nº 42.099/2002, que por ventura ocorra dentro dos limites da área do empreendimento; 

9.3. A empresa deverá manter atualizada Certidão de Registro no Cadastro Florestal, vinculado ao órgão Florestal 

Estadual. 

10. Outras condicionantes: 

10.1. Havendo a existência de Área de Preservação Permanente – APP na área proposta à implantação do 

empreendimento, importa salientar que, a regra geral é a intocabilidade das áreas de preservação permanente, o que 

ocasiona restrições ao direito de uso e gozo do proprietário do imóvel que esteja inserido em APP. Nesse diapasão, não é 

permitida qualquer intervenção na área, salvo os casos de utilidade pública e/ou interesse social, e/ou baixo impacto, 

previstos no artigo 3º, VIII, IX, X, combinado com o artigo 8º da Lei Federal nº 12.651, de 25/05/2012; 

10.2. Quando da necessidade de supressão de vegetação arbórea ou arbustiva nativa e exótica, deverá ser solicitado o 

Alvará de Licenciamento para Serviços Florestais, requerido e motivado em expediente administrativo próprio; 

10.3. Este documento está vinculado à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o 

empreendedor do cumprimento das exigências estabelecidas em disposições legais, regulamentares e normas técnicas 

aplicáveis ao caso, e o sujeita à fiscalização e anulação deste documento, caso sejam constatadas irregularidades, bem 

assim à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis; 

10.4. Este documento foi elaborado de acordo com a descrição técnica apresentada pela Engenheira Ambiental Sofia 

Royer Moraes, CREA/RS 217486, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 9464755, do qual se declara 

devidamente habilitado para função/atividade. 

11. Com vistas à renovação da Licença de Operação, deverá ser providenciado: 

11.1. Requerimento solicitando a renovação de Licença de Operação; 

11.2. Cópia desta Licença; 

11.3. Formulário para Licenciamento Ambiental, devidamente preenchido; 

11.4. Declaração do empreendedor informando que está cumprindo as condições e restrições citadas e que não houve 

alteração da atividade a ser licenciada, salientando que qualquer alteração (processo, produção, área física, etc.) deverá 

ser previamente avaliada por esta Prefeitura, através da Licença Prévia; 
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11.5. Planilha de dados referente à destinação/doação dos resíduos, com controle de datas, quantidades e/ou volumes, e a 

empresa responsável pela coleta e destinação; 

11.6. Cópia do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios, emitido pelo Corpo de Bombeiros atualizado; 

11.7. Cópia do Contrato Social, atualizado; 

11.8. Cópia do documento de identidade e CPF do responsável legal da empresa; 

11.9. Cópia atualizada do comprovante de consumo de água em m³; 

11.10. Cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais, atualizado, elaborado por profissional 

devidamente habilitado, com conhecimento específico de acordo com a tipificação dos resíduos gerados pela atividade, 

acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

11.11. Certidão de Registro no Cadastro Florestal, vinculado ao órgão Florestal Estadual, atualizado; 

11.12. Pagamento dos custos dos serviços de Licenciamento. 
 
 

A obtenção da renovação LO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte dias) do seu 
prazo de validade, conforme o §4º do Art.18 da Resolução CONAMA nº 237/1997.  
 
 

A presente licença só autoriza a atividade em questão.  
O empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer 

danos ao Meio Ambiente, decorrentes da má operação do empreendimento. 
Na ocorrência de qualquer tipo de acidente que possa gerar dano ao meio ambiente, cabe ao empreendedor 

informar imediatamente à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do Município. 
A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente poderá suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra à violação 

ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais e omissão ou falsa descrição de informações relevantes 
que subsidiaram a emissão desta.  

Esta licença deve permanecer no local do empreendimento para efeitos de fiscalização. 
Esta licença é válida até o dia 27/02/2022 e não dispensa nem exclui os demais previstos em Lei. 

  
 

Forquetinha, 18 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 

Adair Pedro Groders 
Secretário da Agricultura e Meio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recebido em: ______________________________ 

Nome:____________________________________ 

CPF nº: ___________________________________ 


