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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos  SEAMA
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos  IEMA
LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA  RENOVAÇÃO

Nº: 72/2016

O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, no uso das atribuições que lhes
são conferidas no Inciso IV do Artigo 5º da Lei Complementar nº 248 de 02 de julho de 2002, e
fundamentada no Decreto Estadual nº 1.777R de 08 de janeiro de 2007, expede a presente Licença
Ambiental, requerida através do Processo n.º 23845740 de 03032016 :
I. DADOS DO EMPREENDIMENTO / PROPRIEDADE
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro/Loteamento:
Município/Estado:
CEP:

LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA
49396591000580
RUA COELHO NETO, 1259 
SÃO DIOGO I
SERRA / ES
29163241

Área total do empreendimento:

1.230,00 m²

II. INFORMAÇÕES DO LICENCIAMENTO / ATIVIDADE
Nº Solicitação:
Endereço da
Atividade:
Atividade/
Solicitação:
Classe licenciada:

14969

Válida do dia:

02/06/2016 AO 01/06/2020 (1460 DIAS).

RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO
COLETA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ÓLEO LUBRIFICANTE USADO E/OU
CONTAMINADO.
CLASSE III

III. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES
1. Esta licença foi emitida com fundamento na Instrução Normativa Nº. 014 de 01 de
dezembro de 2008 e Instrução Normativa nº 002 de 17 de janeiro de 2011;
2. Esta Licença não inibe ou restringe de qualquer forma ou ação dos demais órgãos e
instituições fiscalizadoras e não desobriga a empresa de obtenção de autorizações,
anuências, laudos, certidões, certificados ou outros documentos previstos na legislação
vigente;
3. Portar cópia autenticada desta licença em todas as viagens;
4. Atualizar os registros e os certificados dos veículos da empresa sempre que houver
expirado o prazo de validade dos mesmos e manter em arquivo para consulta do IEMA
sempre que necessário;
5. Comunicar ao IEMA qualquer alteração no quadro de veículos transportadores e de
condutores, apresentando respectivamente as cópias dos Certificados de Inspeção de
Produtos perigosos (CIPP) ou de Movimentação Operacional de Produtos Perigosos
(MOPP) atualizados;
6. Disponibilizar, em cada veículo transportador, um exemplar do PLANO DE
CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA OPERAÇÃO DE CARGA E MANUSEIO
atualizado, que deverá atender os requisitos previstos no Termo de Referência do
ANEXO I da referida Instrução;
7. Manter no veículo transportador, durante todo o percurso, tabela plastificada que
represente o resumo das ações a serem adotadas em caso de acidentes com cada tipo
de produto ou resíduo que possa vir a ser transportado;
8. Atender a todos os requisitos estabelecidos na Instrução Normativa Nº. 014 de 01 de
dezembro de 2008 ou outras que porventura vierem a retificála, complementála ou
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substituíla;
9. Em caso de ocorrência de acidente que envolva a carga comunicar imediatamente ao
IEMA, através dos telefones: (27) 99979 1709 / 3636 2599;
10. Toda documentação a ser apresentada para atendimento das exigências feitas pelo
IEMA deverá mencionar explicitamente o número da condicionante, do ofício, da
notificação e/ou qualquer instrumento a que se refere;
11. O IEMA poderá, a qualquer tempo, solicitar a apresentação de documentação
complementar, caso entenda necessário;
12. A constatação da operação da atividade em desacordo com as informações prestadas
quando do requerimento da licença ou com as condicionantes acima, sujeitarão a
empresa, seus representantes, seu responsável técnico e os contratados envolvidos às
penalidades administrativas previstas em lei, além de serem adotadas as providências
para responsabilização civil e criminal;
13. Requerer renovação desta Licença até 120 (cento e vinte) dias antes do seu
vencimento.
14. Apresentar folha original de publicação, tornando pública o requerimento a obtenção da
Licença Única em jornal de grande circulação, no local de grande abrangência da
atividade licenciada e ainda no Diário Oficial do Estado;
Prazo: 30 Dias

Cariacica, 2 de Junho de 2016
Confira a autenticidade deste documento em http://iema.sislam.com.br/autenticidade
Código de autenticidade: 990c0b68f25aa4c
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