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0 Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal,

no uso das atribuicoes que Ihe confere o artigo 6 0 , inciso Xl, da Lei fl.0 . 041 de 13 de setembro de

1989 etendo em vista o que consta do artigo 40, jflCjSO XII, do Decreto no . 27.591, de 10 dejaneiro

de 2007, vem pelo presente instrurnento AUTORIZAR a TRANSPORTADORA VERONESE
LTDA, CNPJ N°. 52.397.76710001-08, a executar o TRANSPORTE DE PRODUTOS
PERIGOSOS (GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL) pelas rodovias do Distrito Federal,

referente ao Processo n°: 390.0000.234/2007.

Condicionantes, Exigências e

1. A presente Autorizacao para o Transporte de ResIduos Pengosos está sendo concedida

corn base nas informaçOes prestadas pela ernpresa transportadora;

2. A empresa transportadora deverâ atender o disposto no Decreto n°. 96.044 do 18.05.1988

que regulamenta o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos;

3. Cumprir na mntegra as normas da ABNT que dispOe sobre o transporte rodoviário de

prod utos perigosos;

4. 0 interessado autorizado será o responsável pela adoçâo de medidas e cuidados

necessános a prevenção e reparaçâo de danos ambientais, ao patrimônio e a terceiros;

5. 0 Secretáno de Estado de Desenvolvirnento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal

poderá a qualquer tempo, suspender ou cassar a Autonzaçao, caso nao sejam observadas

as condicionantes da mesma;

6. Toda e qualquer alteracao, deverá ser solicitada/requerida a esta SEDUH/DF;

7. Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRIçOES poderâo ser estabelecidas por

esta Secretana a qualquer tempo.

8. A Autorizaçâo Ambiental é valida para o transporte dentro do Distrito Federal;

Esta autorizaçâo tern validade de 730 (setecentos e trinta) dias corndos, a partir da data da

assinatura deste documento.



Observaçaes

1. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Melo Ambiente poderá, a qualquer
tempo, suspender ou cassar esta Autorizacao, caso nâo sejam observadas as
condicionantes, exigencias e restriçöes contidas na mesma;

2. 0 interessado autonzado será o responsável pela adoçao de medidas e cuidados
necessários a prevençâo e reparaçâo de danos ao meio ambiente;

3. Deverá ser mantida uma via desta Autonzaçao, no local do empreendimento/atividade.

Brasilia, O de n7ç	 de 2007.
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