
DECLARAçÃO DE TSENTO
N. o 05712016

SEMARH
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente,

Saneamento e
Recursos Hídricos

Validade: 01 (um) ano

A Secretária Municipal da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos

no exercício de sua competência definida na Lei Municipal n". 1.32412008 e na Lei

Municipal no 1.361/2009 e tendo em vista o que consta do Processo no 1087812016

RESOLVE: ISENTAR DE LICENçA AMBIENTAL a empresa CLIDAN CLINICA MÉDICA

DRA. DAN|ELA FERNANDES EIRELI-EPP, inscrita sob o CNPJ no. 24.996.67210001-67

para atividades médica ambulatorial restr i ta a consultas pertencente ao grupo 41.3 do

anexo I  da Lei  Munic ipa l  N '1.361 de 30 de novembro de 2009,  s i tuada na Av.  Pra ia de

I tapoan,  no 1670 Qd 19,  L t  07,  Edf .  Empresar ia l  Onix ,  sa la 201,  V i las do At lânt ico,  Lauro de

Freitas - BA Inscrita no cadastro lmobil iário Municipal 4090901670201. Condicionantes: l .

O empreendedor deverá apresentar a SEMARH no prazo máximo de 90 (noventa) dias,

contrato f irmado com empresa responsável pela coleta dos resíduos de saúde; l l .  O

empreendedor deverá apresentar a SEMARH a copia da l icença ambiental da empresa

responsável pela coleta dos resíduos de saúde, no prazo máximo de 90 (noventa) dias; l l l .

Apresentar a SEMARH em caráter semestral comprovante de descarte dos resÍduos de

saúde.

Esta declaração não permite nenhum dano ambiental, f icando a empresa sujeita à

fiscalização ambiental e a lei de crimes ambientais.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos poderá exigir

novos padrões, decorrentes de mudanças substanciais na legislação e/ou na tecnologia

dispon íve l

OBS. Informamos que em caso de mudança de endereço esta declaração perde sua

validade ê a empresa deverá solicitar nova l icença ambiental.

Esta Declaração de lsento que trata unicamente dos aspectos ambientais, não substitui o

Alvará de Construção, o Alvará de Localização e Funcionamento, o Alvará de Saúde e/ou

qualquer t ipo de l icença/autorizaçâo. .e
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Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos.


