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N.O. 037/2007.
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- DA LIcENcA:

0 Secrctário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambienic, no uso das atribuicOcs que Ihe confere o
artigo 18, inciso III. da Lei n°. 041 de 13 de setembro de 1989 e tendo em vista o que consta do artigo 4°, inciso XII. do
E)ecreto no. 27.591 de 1° de janeiro de 2007, expede a presente RENOVACAO DE LICENCA DE OPERACAO,
autorizando a — operaço de POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LAVACEM E
LUBRIFICACAO DE VEICULOS, requerida por AUTO POSTO CHAVES LTDA CNPJ: 00.746.278/0001-02,
objcto do Processo n.° 191.000.433/2000.

2—DA LOCALIZAçAO:

o POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LAVACEM E LUBRIFICACAO DE
VEICULOS, está licenciado pam BR 060, KM 13, RODOVIA BRASkIAJANAPOLIS - RA XV - RECANTO DAS
EMAS/DF.

3— DAS CONDICIONANTES, EXIGENCIAS E

1. Real izar manutenção periódica nos sistemas separadorcs de água e ólco/SAO;
2. Realizar manutencão periódica nas cãmaras dc contencâo das descargas seladas, tanques e bombas;
3. Realizar manutencao periódica nas canaletas de contençäo das areas de lavagem, troca de óleo e abastecimento;
4. Destinar o óleo lubrificante usado para firma de reciclagem autorizada pela Agencia Nacional do Petróleo-ANP;
5. Apresentar novo teste de estanqueidade, pois o teste que consta no processo já está vencido (realizado em

15/01/2001), e apôs esta apresentacão realizar o referido teste de dois em dois anos, ficando desdejá ciente que caso
nâo cumpra esta condicionante. caberá cassação da aludida Iicença

6. Apresentar cronograma de limpeza dos sistemas separadores de água e óleo, através de material fotográfico e análise
quimica pam os parâmetros de hidrocarbonetos de efluentes pOs tratamento deste sistema anualmente, ficando destejá
caso nâo cumpra esta condicionante, caberá cassaçäo da aludida liccnça;

7. Apresentar cronograma de limpeza das canaletas de contençAo atravës de material fotográfico semestralmente,
ficando deste jã ciente que caso näo cumpra esta condicionante, caberá cassaço da aludida licenca;

8. 0 prazo de validade dessa licença é de 4 anos, a contar da assinatura do recebimento da aludida licenca, conforme a
Lei Distrital no 3.908 de 20/10/06 e Resolução CONAMA no 237/97;

9. Toda e qualquer alteracäo no empreendimento deverá ser solicitada/requeridajunto a esta SEDUMA;
10. Outras CONDICIONANTES, EXICENCIAS e RESTR1OES poderao ser estabelecidas por esta Secretaria a

qualquer tempo.

4— DAS OBSERVAçOES:
1. A SEDUMIVDF, observando o disposto no artigo 19 da Rcsoluço CONAMA n.°. 237/97 podcrá alterar, suspender

011 cancelar a presente Licenca de Operaçâo;
2. Esta Licenca de Operacao so terá validade após sua publicacao no Diário Oficial do Distrito Federal e em

periôdico de grande circuJaço no Distrito Federal, devendo, essas publicacoes, serem efetivadas a epensas do
interessado, conforme previsto na Lei n°. 041/89, artigo 16, § 10, no prazo mãximo de 30 (trinta) dias, a partir
da assinatura do Termo de Aceite e, após efetuadas as publicacoes, entregar páginas dos jornais a esta
SEDUMAIDF em ate 10 (dez) dias, sob pens de suspensão desta Iicenca;

3. 0 requerimento de renovacâo desta Liccnca de Operacao deverá ser protocolizado coin antecedéncia minima de 120
(centoe vinte) dias da expiraco do prazo de sua vigência, sendo obrigatório observar as CONDICIONANTES,
EXIGENCIAS e RESTRJçOES ora estabelecidas;

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

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

dano ambiental.
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5— DA VALIDADE:

ESTA RENOvAçAO DE LICENA DE 0PERAçA0 TERA VALIDADE PELO PERIODO 1)E 04

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

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

Brasilia, J() de )L-	 de 2007.
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CASSIO TANIGUCHI

Secretário de Eado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

6— TERMO DE ACUTE:
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS DA PRESENTE L10ENA DE

0PERAcA0, A QUAL SUBSCREVO.

BrasIlia.7 de	 de 2007.
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