
DECLARAçÃO DE TSENTO
SEMARH

Secretaria Municipal
de Meio Ambiente,

Saneamento e
Recursos HídricosN. o 07912016

Validade: 01 (um) ano

A Secretária Municipal da Secretaria de Meio Ambiente, Sâneamento e Recursos Hídricos
no exercício de sua cÕmpetência definida na Lei Municipal n". 1.3241200g e na Lei
Municipal no. 1.361/2009 e tendo em vista o que consta do Processo no 1426012016
RESOLVE: ISENTAR DE LICENçA AMBIENïAL a empresa VF NOVA ERA COMÉnCIO
DE PEçAS LTDA ' ME, inscrita sob o CNPJ no. 25.362.966/000í-08 para atividades
manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e
elevação de cargas pertencente ao grupo E 11.2 do anexo lda resolução CEpRAM no
4.42Q de 27 de novembro de 2015, situada nâ Rua Meire T. do Nascimento, no 42, euadra
A, Lote 21, Lot. Ampliação Jardim Jaraguá, lt inga, Lauro de Freitas, inscrita no cadastro
lmobtliário Municipal 40308000420000 sob o cumprimento da seguinte condicionante: l.
Efetuar a manutenção do extintor de incêndio do tipo ABC conforme ABNT NBR
12 693:'1993 quando da expiração do período de garantia conforme índicado no próprio
extintor e apresentar à SEMARH comprovantes da manutenção no prazo de 60 dias
contando a paftir desta data.

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 ível

OBS. lnformamos que em caso de mudança de endereço esta declaração perde sua
validade e a emprêsa deverá solicitar nova llcença 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 tipo de l icença/aut orizaçâo.

Lauro de Frei tas,  14 de outubro de 2016.

â

Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos.


