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LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO 

PROCESSO N.º 000080103/2019 LI CENÇA N.º 042/2020 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 
HABTT AÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Federal n. 0 6.938/81 , Resolução CONAMA n.0 237/97, Lei Complementar- LC nº. 140/2011, Resolução n.0 02/2016 
do CEMAm, pela Lei Municipal n .0 2.666/99 e com base no LAUDO DE VISTORIA AMBIENTAL N.º 036/2020 
e PARECER TÉCNICO N.º 040/2020 concede a LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO a BIO 
SCIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 11.375.069/0002~05, nas condições específicas. 
1. EMPREENDIMENTO: BIO SCIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
1.1 Endereço: Rua VP 7D, Gleba Zona Urbana, Anápolis-GO; 
1.2 CNPJ: 11.375 .069/0002-05~ 
1.3 Atividade Principal: Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente; 
2. ATIVI DADES LICENCIADAS: FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS NÃO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS 
INORGÂNICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
QUÍMlCOS ORGÂNTCOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE 
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE 
LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E 
PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 349/2016 ANEXO V - LEI DO PLANO DIRETOR E RESOLUÇÃO 
CEMAm 02/2016, ANEXO ÚNICO, CÓDIGO 13 QUE TRATA SOBRE INDÚSTRIA QUÍMICA, 
RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 QUE TRATA SOBRE PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS) E RDC - 306/2004 DA ANVISA QUE DISPOE SOBRE 
O REGULAMENTO TÉCNICO PARA O GERENÓAMENTO DE RESÍDUOS DE SERV1ÇOS DE 
SAÚDE. 

2.1 Endereço: Rua VP - 7D, Uma Gleba de Terras na Fazenda Retiro, Zona Urbana, Anápolis-GO; 
2.2 Área Total do Terreno: 120.833,00* m2; 

2.3 Área Construida: 9.302,89* m2; 

2.4 Área da Atividade: 9.302,89* m2; 

*Conforme informações prestadas pelo responsável técnico do empreendimento. 
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
3.1 A presente Licença Ambiental de Funcionamento (LF) está sendo concedida com base nas informações _ 

constantes no processo supracitado e, não dispensa nem substitui outros alvarás ou certidões exigidas pela 
Legislação Federal, Estadual e/ou Municipal; 

3.2 Atender o disposto na Certidão de Uso do Solo Nº 000002275/2019 - Protocolo N° 000058415/2019, datada de 
04/11/2019, (Fl. Nº 04 e 05), onde a atividade específica é permitida "Conforme Parecer Nº 458/2019, de 26 
de agosto de 2019, o Núcleo Gestor de Planejamento Urbano e Controle do Plano Diretor (NGPPD), no uso de 
suas atribuições, é pelo DEFERIMENTO das atividades solicitadas"; 

3.3 Consta nos autos (Fl. Nq 30) Atestado de Viabilidade Técnica Operacional do Sistema de Abastecimento de 
Água - SAA e de coleta e tratamento de esgotos do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA; 

3.4 Considerando a Lei Complementar Nº 340/2015 e Lei Complementar Nº 353/2016, que trata do 
enquadramento de empreendimentos para emissão de taxa de licenciamento ambiental, a respectiva taxa de 
licenciamento ambiental foi emitida (Fl. Nº 516); 

3.5 A Licença Ambiental de Funcionamento (LF) foi emitida, entre outros aspectos, com base no estudo técnico 
apresentado e sob responsabilidade da profissional Engenheira Ambiental, Engenheira de Segurança do 
Trabalho Edna Gonçalves Prado - CREA 14999/D-GO e da profissional Engenheira Ambiental, Engenheira de 
Segurança do Trabalho Márcia Maria de Deus Bertoldo - CREA 19309/D-GO, que assinam as respectivas 
Anotações de Responsabilidade Técnica -ART (Fls. Nº 66 e 67); 

3.6 Consta nos autos (Fls. Nº 112/514) Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos - FISPQ; 
3.7 Qualquer irregularidade na operação correta do projeto sujeitará o empreendimento às penalidades previstas na 

Lei Estadual N.0 8.544/78 e na Lei de Crimes Ambientais N.º 9.605/98; 
3.8 Ampliações, diversificações e/ou cancelamentos das atividades deverão ser comunicadas previamente a esta 

Secretaria; 
3.9 A Secretaria deverá ser comunicada, imediatamente, em caso de acidentes que envolvam o meio ambiente~ 
3.1 O A Licença Ambiental de Funcionamento (LF) autoriza a operação da atividade ou empreendimento, conforme 

a Resolução 237/1997, Art. 8°, Inciso lli; 
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3.11 A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) 
dias da expiração do seu prazo de validade, ficando este prorrogado até manifestação definitiva deste 
órgão, segundo o §_4°1 Art. 18, da Resolução Nº. 237/97. 

4. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS - CONDICIONANTES: 
~~~~~~~~~~ 

4.J Apresentar, nesta secretaria, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da mesma, relatório de inspeção da caldeira, análise do efluente tratado da ETE, atestando 
sua viabilidade para lançamento na rede de esgoto, contrato de prestação de serviços para coleta dos 
resíduos de serviços de saúde e relatório fotográfico de conclusão da obra do empreendimento, sob pena 
de cancelamento/suspensão da presente licença; · 

4.2 Conforme disposto na Resolução CONAMA n.0 006/86, a concessão de licença deverá ser encaminhada 
para publicação, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de recebimento da mesma; 

4.3 Todos os resíduos sólidos e/ou semi-sólidos, bem como aqueles em estado líqwdo, que por suas 
particularidades, são classificados como tal, deverão ser geri.dos por um Programa de Gerenciamento e 
Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), conforme determina a Resolução RDC n.º 222/2018 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Resolução CONAMA n.º 358/05, o qual contemple as 
quantidades e características destes resíduos, classificação, condições de segregação, acondicionamento, coleta 
interna, transporte interno, armazenamento temporário, coleta externa, transporte externo, tecnologias de 
tratamento e formas de disposição final adequada e em local de conhecimento desta Secretaria; 

4.4 Os resíduos quírmcos provenientes da quebra. e/ou de produtos defeituosos deverão ser acondicionados de 
forma adequada em caixa ngida para posteriormente ser dada destJ.nação final adequada, 

4.5 O funcionamento e as atividades do empreendimento não poderão causar transtornos ao meto ambiente e/ou a . 
terceiros, fora da área de sua propnedade ou dentro dela, 

4.6 Toda a responsabtltdade pela efic1ênc1a do sistema de controle de poluição ambiental é creditada ao 
empreendedor e ao Responsável Técruco; 

4.7 Caso as medidas de implantação do sistema não apresentem resultados que atendam a legislação ambiental em 
vigor, deverá ser encaminhada a esta Secretaria, nova proposta de adequação, elaborada por profissional 
habilitado, com A. RT. ; 

4.8 Qualquer irregularidade na operação correta do projeto poderá gerar impacto negativo de ordem social, 
ambiental e econômica na região, ficando o empreendimento su3e1to às penalidades previstas na Lei Estadual 
Nº 8 544n8 e na Lei de Cnmes Ambientais Nº 9 605/98, 

4.9 Todos os resíduos sohdos e/ou serm-sóhdos prodUZidos deverão ter acond1c10namento e destmação final 
adequada e de conhecimento desta Secretana. não sendo tolerada a d1spos1ção irregular e inadequada de 
qualquer resíduo que possa provocar odor, contaminação ou degradação do solo, na área do empreendimento 
ou fora dela, 

4.1 (J A Secretaria se reserva no direito de revogar a presente licença além da aplicação das penalidades cabíveis 
no caso de descumprimento destas condições, ou de qualquer di!)positivo que infrinja a Legislaçtlo 
Ambiental vigente, assim como, a omissão ou falsa descrição de informações relevante!;· que subsidiam a sua 
expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde; 

4.11 Fica, a presente, automaticamente SUSPENSA, independente de qualquer ato administrativo por parte 
desta Secretaria, caso expire o prazo de validade das demais licenças emitidas por outros entes da 
Administração Pública, seja municipal, estadual ou federal, quefaumparte da imtrução do processo a que 
esta se vincula; 

4.12 Em caso de descumprimento de qualquer exigência acima, a licença liberada será suspensa, além da 
aplicação das penalidades cabíveis; 

4.H Ao órgão ambie1ttal reserva-se o direito de .~e fazer novas exigências, caso necesstírio. 
5. VALIDADE DA PRESENTE LICENÇA: 30/01/2020 À 30/01/2024. 

Anápol is, aos 30 dias do mês de Janeiro de 2020 

da Silva Bueno 
de Gestão Ambiental 

Fabrôcio • • Luz 
Diretor de Gestão Ambiental 

Gustavo Kuramoto Lopes 
Assessor I Revisor 


