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LICENCA DE OPERACAO

No

N.°. 035t2007.
3' VIA (ARQUIVO

1— DA LICENCA:

0 Secrctáno de Estado de Dcscnvolvirncnto Urbano e Mcio Ambiente. no uso das atribuiçôcs quc Ihc confere o
artigo 18. inciso Ill, da Lei n°. 041 de 13 de setembro de 1989 e tendo em vista o que consta do artigo 40, inciso XII, do
Decreto n°. 27.59 I de 10 dejaneiro de 2007, expede a prescnte LICENCA DE OPERACAO, autorizando a operaçâo de
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LAVACEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS,
requerida por POSTO PAROUE SANTA MARIA DER1VADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 05.889.046/0001-
27. objeto do Processo n.° 190.001.025/2003.

'2—DA

0 POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LAVACEM E LUBR1FICACAO DE
VEICULOS, está licenciado para AREA COMPLEMENTAR, QUADRA 219, LOTE 01, CONJUNTO A —RA XIII
— SANTA MARIA/DF.
3—DAS CON IMCIONANTES, EXIGNC1AS E RESTRJçOES:

1. Realizar manulençäo periódica nos sistcrnas scparadorcs de água c ólco/SAO:
2. Realizar manutençâo periodica nas cãrnaras de contençäo das descargas seladas, tanques e bombas;
3. Realizar manutençAo periódica nas canaletas de contençâo das areas de lavagem. troca de óleo e abastecimento;
4. Apresentar comprovante de recoihimento do óleo usado semestralmente, ficando desde já ciente que caso nAo cumpra

esta condicionante, caberá cassação da aludida Iicença
5. Apresentar teste de estanqueidade de dois em dois anos, ficando desde já ciente que caso não cumpra esta

condicionante, caberá cassação da aludida licença
6. Apresentar cronograma de limpeza das caixas separadoras de água e óleo e análise quimica para parâmetro de

hidrocarbonetos de efluentes pós tratamento deste sistema anualmente, ficando deste já caso nAo curnpra esta
condicionante, caberá cassaçâo da aludida licença.

7. Apresentar cronogrania de limpeza das canaletas de contencão atravds de material fotogrâfico semestralmente,
ficando destejá ciente que caso no cumpra esta condicionante, caberá cassaç10 da aludida licença

8. 0 prazo de validade dessa licença d de 4 (quatro) anos, a contar da assinatura de seu recebimento, conforme a Lei
Distrital n° 3.908, de 20/10/2006, e Resoluçao CONAMA n° 237/97;

9. Toda e qualquer alteracão no empreendimento deverá ser solicitadalrequerida junto a esta SEDUMA;
OL Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTR1OES poderAo ser estabelecidas por esta Secretaria a
qualquer tempo.

4 DAS ORSERVAçOES:
1. A SEDUMA/DF, observando o disposto no artigo 19 cIa Resolução CONAMA n.°. 237/97 poderá alterar, suspender

ou cancelar a presente Lieença de Operação:
2. Esta Licenca de Operacäo so terá validade após sua publicaco no Diário Oficial do Distrito Federal e em

periódico de grande circulaco no Distrito Federal, devendo, essas publicacöes, serem efetivadas as expensas
do interessado, conforme previsto na Lei n°. 041/89, artigo 16, § 1°, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
partir da assinatura do Termo de Aceite e, apos efetuadas as publicacöes, entregar pIginas dos jornais a esta
SEDUMA/DF em ate 10 (dez) dias, sob pena de suspensão desta Iicenca;

3. 0 requerimento de renovação desta Licença de Operaçâo deverá ser protocolizado corn antecedência minima de 120
(centoe vinte) dias da expiracao do prazo de sua vigência, sendo obrigatOrio observar as CONDICIONANTES.
EXIGENCIAS e RESTR10ES ora estabelecidas;

4. Qualquer alteracäo nos projetos previstos para o empreendimento, deverá ser precedida de anuência docurnentada da
SEDUMA/DF;

5. Deverá ser mantida uma via desta licenca no local do empreendimento/atividade;
6. A SEDUMA/DF devcrá ser comunicada, imediatamente, caso ocorra qualquer acidente que venha causar risco de

thno ambiental.
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5— VA VALIDADE:

ESTA REN0vAçA0 DE LICENA DE 0PERAçA0 TERA VALIDADE PELO PER1ODa DE 04

(QUATRO) ANUS CORRIDOS, OBSERVADOS Os REQUISITOS E CONDICIONANTES CONSTANTES NA

MESMA E NO PROCESSO QtJE LHE DEU ORIGEM, DO QUAL E PARTE INTEGRANTE.

Brasilia, 16 de	 de 2007.

) L

fe E)tado

CASSIOTANIGUCHI

Sccretário 	 de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

6— TERMO DE ACEITE:

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS DA PRESENTE LICENA DE

0PERAçAO, A QUAL SUBSCREVO.

Brasilia,).. de y'j p	 de 2007.

(ASSINATURA)

9.
(NOME POR EXTENSO)

A	 20	 '
(DOCUMENTO DE IDENTIFIcAcAO)
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