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LU Nº

LICENÇA ÚNICA

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei Estadual nº 9.077 de 04/06/90,
6/90,, registrada no Ofício
O
do
Registro Oficial em 01/02/91, e com seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº 51.761, de 26/08/14, no uso das atribuições
ribuições
ções que lhe co
confere a Lei nº
274, de 06/06/90
06/06/9
06/0
6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274,
e com base nos
autos do processo administrativo nº 70720-05.67/18.9 concede a presente LICENÇA ÚNICA.

I - Identificação:
EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL:

123643 - TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA - ME

CPF / CNPJ / Doc Estr:

04.247.514/0001-05
ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 8351
CASA
ESTACAO
95780-000 MONTENEGRO - RS

ENDEREÇO:

126678 - TRANSP ROD PROD E/OU
U RESIDUOS
RESIDUO PERIGOSOS
P

EMPREENDIMENTO:
LOCALIZAÇÃO:

As
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ad
o

ESTRADA MAURICIO CARDOSO,
DOSO, 8351
ESTACAO
MONTENEGRO - RS

A PROMOVER: transporte rodoviário de produtos e/ou resíduos
os perigosos,
erigosos, ccom 110 veículos, no Estado do Rio Grande do Sul, com CERCAP nº
20.2264
RAMO DE ATIVIDADE:
PARA TRANSPORTAR:

MEDIDA DE PORTE:

II - Condições e Restrições:

Do
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m
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1. Quanto à Revogação:

4.710,10
4.7
4.710,1

RESÍDUOS
ESÍDUOS C
CLAS
CLASSE I, conforme Resolução nº 5947, de 01/06/2021, da Agência Nacional
de Transportes
Transpo
Terrestres - ANTT e normas NBR 10004 e NBR 13221, da ABNT.
10,00 nº de veículos / embarcações / aeronaves

1.1- este documentoo REVOGA o ddocu
documento de Licença Única Nº 01781/2021, de 22/07/2021;

2. Quanto ao Empreendimento:
endimento:
mento:

2.1- deverá ser
er observada
bservada a legislação
legis
pertinente ao transporte rodoviário de produtos e/ou resíduos perigosos;
2.2- os veículos
estar com a simbologia e a documentação conforme Legislação para Transporte Rodoviário de Produtos e/ou
ículoss deverão esta
Resíduos
síduos
uos Perigosos
Perigoso e o motorista deve estar habilitado para o transporte de produtos e/ou resíduos perigosos;
2.3- os veículos deverã
deverão portar, quando aplicável, CIPP - Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos e CIV dev
Inspeção Veicular, expedido pelo INMETRO ou entidade por ele credenciada;
Certificado
ertificado dde In

2.4- a relação das placas dos veículos, objeto desta licença, se encontra em documento anexo, cuja cópia deverá ser mantida
atualiza no(s) veículo(s) licenciado(s), para fins de fiscalização;
atualizada
responsabilidade técnica pelo transporte de produtos e/ou resíduos perigosos é de DENISE PIAZZA SCHNEIDER - (Cad
22.5- a respo
2210834), que em caso de emergência deve ser acionado(a) pelos telefones: (51)9359-5426 ou (51)99854-4042 (Técnico
2108
Responsável), (51)3632-2048 (Empreendedor);
Re
22.6- a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART com data de vencimento anterior a 26/04/2023, deverá ser renovada e a nova
ART informada à FEPAM (via Internet), antes do vencimento da anterior, sob pena de revogação da presente licença;
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2.7- em caso de baixa da responsabilidade técnica pelo Transporte de Produtos Perigosos, deverá ser prevista pelo
empreendedor, com a devida antecedência, a contratação de novo Responsável Técnico, de modo que na mesma data
de baixa da atual Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto à FEPAM, seja informada a nova ART em vigor,
devendo ser solicitada a ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO LICENCIATÓRIO, sob pena de suspensão da presente licença;
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2.8- em caso de afastamento temporário do Responsável Técnico (RT), é aceito o período máximo de 30 DIAS. O RT deverá informar
epam.rs.gov.br,
pam.rs.gov.b um
por meio eletrônico através dos seguintes endereços: produtosperigosos@fepam.rs.gov.br e emergencia@fepam.rs.gov.br,
FONE
NE DO
profissional substituto que atenda aos mesmos requisitos, indicando NOME e DOIS NÚMEROS DE TELEFONE
PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO 24HS, bem como o período de afastamento
2.9- o órgão ambiental poderá solicitar, a qualquer tempo, informações referentes ao posicionamento geográfico
ográfico
co dos veículos
veículo
veí
de
transporte licenciados;
2.10- no caso de qualquer alteração neste documento, tal como: endereço, responsabilidade técnica,
a, durante
urante a vigência
vigê
desta licença,
AM, através
atravé do atalho para o
o empreendedor deverá, através de seu responsável técnico, acessar o sistema on-line da FEPAM,
ZAÇÃO
ÃO DE DOCUMENTO
DOCUM
DOC
Sistema On-line de Licenciamento - SOL e solicitar eletronicamente o pedido de ATUALIZAÇÃO
vel
el em:
LICENCIATÓRIO, seguindo as instruções do Manual de Operação do Sistema (disponível
te será analisado
analisad após
a
http://www.fepam.rs.gov.br/emergencia/transportes_perigosos.asp). O pedido somente
o efetivo pagamento
nselhoo de Administração
Administra
Admin
dos custos dos Serviços de Licenciamento Ambiental, conforme Resolução do Conselho
em vigor;
2.11- no caso de alteração de titularidade, a mesma deverá ser solicitada via SOL e deverão ser seguidas
seguida as recomendações descritas
seg
019 e suas alteraçõ
alte
na PORTARIA CONJUNTA SEMA - FEPAM Nº 15, de 03 de dezembro de 2019
alterações
2.12- o(s) empreendedor(es) deste empreendimento deverá(ão) manter o Certificado
ficado
do de Regularid
Regul
Regularidade do Cadastro Técnico Federal s) empreendedor(es
empreendedor(
CTF/APP válido(s) (www.ibama.gov.br) e, caso haja inclusão de novo(s)
empreendedor(es), este(s) deverá (ão), no prazo de até
60 (sessenta) dias, apresentar o(s) Certificado(s) de Regularidade doo Cadastro Técnico Federal - CTF/APP válido(s), com
correlação na(s) Ficha(s) Técnica(s) de Enquadramento:
Categoria Código
Descrição
18
18 - 74
Transporte de cargas perigosas - Leii nº 12.305/2010
12.305/201
12.305
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3. Quanto aos Resíduos Perigosos:

Contaminado;
3.1- esta Licença não autoriza a coleta de Óleo Lubrificante
cante
te Usado ou Co
3.2- esta licença não autoriza a coleta de óleo lubrificante
nte usado ou contaminado
conta
c
- OLUC;
3.3- o transporte dos Resíduos deverá ser acompanhado
nhadoo do Manifesto
Mani
de Transporte de Resíduos - MTR, emitido pelo gerador do
dual
al nº 38.356 de 001/04/1998 e Portaria FEPAM n.º 087/2018, D.O.E. de 30/10/2018,
resíduo, conforme o Art. 12 do Decreto Estadual
correspon
e suas alterações. O MTR deverá conter o n° ONU corre
correspondente;
3.3.1- no caso de transporte de embalagens
balagens
agens vazias
vazia co
contaminadas, provenientes do retorno devido a destinação dos resíduos
em local ambientalmente adequado,
quado, deverá
deve cconstar no veículo o(s) MTR(s) assinado(s) pelo(s) destino(s) final(is)
referente à(s) respectiva(s)carga(s);
a(s)carga(s);
carga(s);
3.4- no caso de coleta e transporte de resíduos
como restos de produtos e suas respectivas embalagens vazias, assim
esíduos de
d agrotóxicos,
agr
como todos os materiais descartáveis
utilizados na dosagem, diluição, preparação e aplicação dos agrotóxicos, o transportador
scartáveis
cartáveis utiliza
deverá portar Autorizaçãoo de Remessa de
para fora do Estado, emitida pela Fepam ao gerador ou ao armazenamento
d Resíduos
Re
temporário, conforme Portaria FEPAM
EPA n.° 89 de 22/12/2016, publicada no DOE em 26/12/2016;
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3.5- no caso de transporte
de saúde:
rte de resíduos de
d serviços
s
3.5.1- o compartimento
deve ser estanque de modo a evitar vazamentos,
partimento
artimento de carga
c
3.5.2- é vedada,
dos RSS Grupos A, B e E, e a utilização de veículos compactadores para e coleta e
dada,
a, a compactação
compactaçã
compac
transporte
grupos de resíduos;
ansporte
porte destes gru
3.5.3- o transporte
nsporte deve
de sser realizado de forma a não gerar odores durante seu trajeto até o destino final;
3.5.4- realizar a higienização
e desinfecção periódica dos veículos em local destinado para tal fim e com licença ambiental
higien
hi
vigente.
3.6- quanto
dos resíduos durante o transporte:
nto ao acondicionamento
acondicio
aco
resíduos devem estar segregados segundo as suas características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e
3.6.1- os resíd
riscos envolvidos, com objetivo de reduzir a mistura de substâncias incompatíveis e acidentes durante o transporte;
os ris
3.6.2.6.2- os resíduos deverão ser transportados, da origem ao destinatário, em recipientes ou equipamentos que evitem
derrames ou emanações gasosas, sob orientação do Responsável Técnico e de acordo com as normas da ABNT,
devendo ser destinados em local devidamente licenciado para receber o tipo de resíduo em questão;
3.6.3- as embalagens contendo resíduos perigosos ou enquanto os recipientes estiverem contaminadas deverão estar
3.6
individualmente identificadas, em bom estado de conservação, integras, com controle de vedação (tamponadas) e
dispostas no veículo de forma segura durante todo o trajeto;
3.6.4- todos os recipientes de acondicionamento dos resíduos devem estar devidamente identificados. A identificação deverá
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3.6.63.6.7-
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3.6.5-

conter, no mínimo, a identificação do gerador, da origem de geração, do resíduo, da classe, da quantidade, da data de
geração e o contato do gerador em caso de emergência (ABNT NBR 16725:2014 e suas alterações);
a identificação deve estar afixada em local de fácil visualização no recipiente de acondicionamento, de forma clara e
legível;
deverá ser garantido que o tipo de acondicionamento dos resíduos providos pelo gerador é compatível
el com
om a uunidade
de transporte pretendido;
para o transporte de cargas fracionadas deverá ser utilizada embalagens homologadas pelo Inmetro
entidade por
metroo ou entidad
po
este acreditada.

3.7- o transporte dos Resíduos deverá ser acompanhado do Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR,
gerador do
R, emitido
itido pelo ggera
resíduo, conforme o Art. 12 do Decreto Estadual nº 38.356 de 01/04/1998 e Portaria FEPAM n.º 087/2018,e
alterações. O
87/2018,e
2018,e suas alte
MTR deverá conter o n° ONU correspondente;
3.8- os resíduos deverão ser transportados, da origem ao destinatário, em recipientes ou equipamentos
derrames ou
mentos
ntos que evitem
ev
emanações gasosas, sob orientação do Responsável Técnico pela empresa e de acordo com
devendo ser
m as normas da ABNT,
A
destinados em local devidamente licenciado para receber o tipo de resíduo em questão;;
3.9- no caso de coleta e transporte de resíduos de agrotóxicos, como restos de produtos e suas
embalagens vazias, assim
uas respectivas
respec
como todos os materiais descartáveis utilizados na dosagem, diluição, preparaçãoo e aplicação dos
o transportador
do agrotóxicos,
ag
deverá portar Autorização de Remessa de Resíduos para fora do Estado, emitida
ou ao armazenamento
da pela Fepam ao gerador
g
temporário, conforme Portaria FEPAM n.° 89 de 22/12/2016, publicada no DOE
OE em 26/12/2
26/12/2016;
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3.10- no caso de transporte de resíduos de serviços de saúde:
tar vazamentos,
vazamentos
3.10.1- o compartimento de carga deve ser estanque de modo a evitar
veículo compactadores para e coleta e
3.10.2- é vedada, a compactação dos RSS Grupos A, B e E, e a utilização de veículos
transporte destes grupos de resíduos;
es durante seu trajeto até o destino final;
3.10.3- o transporte deve ser realizado de forma a não gerarr odores
ículos em local
lo destinado para tal fim e com licença ambiental
3.10.4- realizar a higienização e desinfecção periódica doss veículos
vigente.

4. Quanto a Área de Estacionamento:

4.1- quando o veículo não estiver em trânsito, estando ou não com car
carga, deve estar estacionado em local adequado, de forma a não
gerar riscos ao meio ambiente e a saúde pública.
a.

5. Quanto aos Riscos Ambientais e Plano de Emergência:
gência:
cia:

5.1- a empresa deverá possuir protocolo de atendimento
endimento a emer
eemergência e manter treinamento de pessoal para o atendimento
5.2- em situações de emergência o Responsável
deverá atender e orientar de forma presencial sempre que demandado pelo
onsável
ável Técnico dev
órgão ambiental, a empresa e seuss empregados
regados em qqualquer situação de emergência, dentro ou fora da empresa, visando evitar,
minimizar e recuperar eventuais danos
e ao meio ambiente.
nos às populações,
populaçõ
popul
5.3- em caso de acidente, incidente
de danos a pessoas e/ou ao meio ambiente, é de responsabilidade do
te ou sinistro com
co risco
r
empreendedor e/ou do responsável
informar a Fepam imediatamente pelo telefone (51) 99982-7840;
ponsável
onsável técnico
técnic inf

6. Quanto à Alteração de Frota:
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6.1- com vistas à ALTERAÇÃO
RAÇÃO
ÇÃO DE FRO
FROTA durante a vigência desta licença, o empreendedor deverá, através de seu responsável
técnico, acessar o sistema on-line
on-l da FEPAM, através do atalho para o Sistema On-line de Licenciamento - SOL constante no
site: www.fepam.rs.gov.br
solicitar
eletronicamente o pedido de DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE FROTA, seguindo as
m.rs.gov.br
s.gov.br e solicita
so
instruções doo Manual
Operação
do Sistema. O pedido somente será analisado após o efetivo pagamento dos custos dos
anual de Op
Opera
Serviços de Licenciamento
conforme Resolução em vigor do Conselho de Administração;
cenciamen Ambiental,
A

7. Quanto à Revenda:
venda:
da:

7.1- Esta
a comercialização, distribuição, revenda e armazenamento dos produtos e/ou resíduos transportados.
sta licença
cença não autoriza
auto
a
Devendo,
vendo, portanto
porta o empreendedor que realiza tal atividade possuir licenciamento e/ou autorizações relativas a cada atividade.

cumentos
entos a apresentar
aapres
para renovação desta Licença:
III - Documentos
1 através
1atrav de
d seu responsável técnico, acessar o sistema on-line da FEPAM, através do atalho para o Sistema On-line de
Licenciamento - SOL constante no site: www.fepam.rs.gov.br e solicitar eletronicamente o pedido de RENOVAÇÃO DA LICENÇA
Li
Licenc
OPERAÇÃO, durante o período de 20 dias antes do término da vigência da LO atual, seguindo as instruções do Manual de
DE O
Operação do Sistema (disponível em: http://www.fepam.rs.gov.br/emergencia/transportes_perigosos.asp) e remetendo
O
eletronicamente os documentos solicitados. O pedido somente será analisado após o efetivo pagamento dos custos dos Serviços
de Licenciamento Ambiental, conforme Resolução em vigor do Conselho de Administração;
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Havendo alteração nos atos constitutivos, a empresa deverá fazer Pedido de Alteração no SOL, imediatamente,
sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento licenciada
por este documento.

Di
git
alm
en
te

mentoo das
Esta licença é válida para as condições acima até 26 de abril de 2023, caso ocorra o descumprimento
condições e restrições desta licença, o empreendedor estará sujeito às penalidades previstas em Lei.

Esta licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza
eza exigidos pe
pela
Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais.
Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2022.
Data de emissão:
Este documento é válido para as condições acima no período de 17/02/2022 a 26/04/2023.

Este documento foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em
m sistema crip
criptogr
criptográfico
assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade
egridade
ridade de seu
conteúdo e está à disposição no site www.fepam.rs.gov.br.
.br.
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fepam®.
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