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LICENgA AMBIENTAL UNIFICADA - LU 

N° 062/2021
JAUENSE DO NORDESTE EMBALAGENS LTDA

Validade: 02 (dois) anos.

A competencia para a concessao desta Licenga Ambiental esta fundamentada na 

Lei Complementar n°. 140 de 08 de dezembro de 2011, que fixa normas, nos incisos 

III, VI, VII do caput e paragrafo unico do art. 23° da Constituigao Federal para a 

cooperagao entre a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios no 

exercicio da competencia administrativa comum na protegao do meio ambiente bem 

como, nos dispositivos legais da Resolugao CEPRAM n° 4.327 de 31 de outubro de 

2013 alterada pelas Resolugoes CEPRAM n° 4.420 de 27 de novembro de 2015 e 

n° 4.579 de 06 de margo de 2018 que dispoe sobre as atividades de impacto local 
de competencia dos municipios, o Decreto Municipal n°4.765/2021 que regulamenta 

o processo de licenciamento ambiental e na Lei Municipal n° 1.910 de 30 de 

dezembro de 2020 que altera a Lei Municipal n° 1.361 de 30 de novembro de 2009 

que dispoe sobre a Politica Ambiental Integrada do Municfpio de Lauro de Freitas. 
O Secretario Municipal da Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Recursos 

Hidricos do munidpio de Lauro de Freitas com fulcro nas atribuigoes e competencias 

definidas na Lei Municipal n°. 1.324 de 02 de dezembro de 2008 e na Lei Municipal 

n°. 1.361 de 30 de novembro de 2009 e tendo em vista o que consta do Processo 

n°. 13944/2020, requerido pela (o) JAUENSE DO NORDESTE EMBALAGENS 

LTDA, RESOLVE:

Conceder Licenga Ambiental Unificada - LU N° 062/2021, valida pelo prazo de 

02 (dois) anos ao requerente, inscrito no CPF/CNPJ n° 04.532.241/0001-32 para 

atividade de Fabricagao de embalagens de cartolina e papel-cartao e Fabricagao de 

Chapas e de embalagens de papelao ondulado (Capacidade Instalada: 3.600 

toneladas/ano), localizado na (o) Rua Gerino de Souza Filho, n° 3731, Caji, Lauro de 

Freitas, Bahia - CEP: 42.700-130, Lauro de Freitas, Bahia, e inscrita no Cadastro 

Imobiliario Municipal n° 40582037310000, coordenadas 573633.52 m E e 

8575873.84 m S, mediante o cumprimento da legislagao vigente e das seguintes 

condicionantes: I. Quanto a emissao de ruidos, deverao ser respeitadas as 

disposigoes contidas na Lei Municipal n° 1536/2014 e suas alteragoes n° 1/^46/2019
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e n° 1931/2021 e suas demais alteragoes; II. E vedada a utilizagao da atmosfera para 

lanpamento de qualquer tipo de materia sem previo tratamento em desacordo com a 

Norma ABNT 9.547/97 e a Resolugao CONAMA 491/2018 e suas alteragoes; III. 

Conforme NR 06 e obrigatorio a utilizagao de EPI’s pelos funcionarios, devendo o 

empreendimento manter disponivel para possiveis fiscalizagoes do orgao competente 

a comprovagao referente a aquisigao e entrega destes aos funcionarios; IV. Manter 

atualizado e disponivel para qualquer fiscalizagao o Plano de Gerenciamento de 

Residues Solidos - PGRS, Plano de Emergencia Ambiental - PEA, Programa de 

Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO e Programa de Gerenciamento de 

Risco - PGR e suas respectivas Art’s; V. Incluir a obrigatoriedade de disponibilizar os 

residues solidos de forma selecionada acondicionados em vasilhames apropriados 

em instalagoes proprias na testada do empreendimento (via principal) em atendimento 

a Resolugao CONAMA n° 275/2001; VI. Atentar-se aos prazos de renovagao, bem 

como manter validos o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, Alvara 

de Funcionamento, Regularidade junto ao Cadastro Tecnico Federal - GIF e Cadastre 

Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais - CEAPD e Alvara Sanitario, juntamente a esta Licenga Ambiental, que 

deverao ser apresentadas as comprovagoes anualmente; VII. Realizar o descarte 

adequado dos residues gerados no empreendimento, conforme disposigoes contidas 

no Plano de Gerenciamento dos Residues Solidos - PGRS aprovado e apresentar 

semestralmente o comprovante de descarte destes residues atraves de empresas 

devidamente licenciadas; VIII. Devera realizar anualmente urn programa de 

conscientizagao e educagao ambiental com todos os funcionarios da empresa, 

visando minimizar a geragao de residues durante sua geragao, coleta e reciclagem 

destes; IX. Manter sempre atualizado, e em local visivel e de facil acesso, os relatorios 

de manutengao preventive dos equipamentos e chamine e enviar copia deste 

documento anualmente a SEMARH; X. Qualquer alteragao com relagao as 

informagoes descritas nos estudos constantes no processo n° 13944/2020 deve ser 
informado previamente a esta SEMARH; XI. Priorizar a contratagao de mao de obra 

residente na comunidade do entorno, em atendimento a Lei Municipal n° 1.947/2021; 

XII. Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias o Relatorio de Manutengao e Inspegao da 

Caldeira referente a 2021, prevista para 17/08/2021; XIII. E vedado o langamento de 

efluentes liquidos, sem o devido tratamento, diretamente no solo, em corpo hidrico ou 

em rede pluvial direcionado para o mesmo, em.desacordo com as Resolugfces
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CONAMA n° 357/2005, 430/2011 e Lei Municipal n° 1.721 /2017; XIV. Devera 

regularizar o sistema de tratamento de efluentes liquidos atraves da abertura de 

processo de Dispensa de Licenciamento Ambiental para Sistema de Esgotamento 

Sanitario. Prazo de atendimento: Apresentar em 60 (sessenta) dias apos o inicio da 

licenga; XV. Apresentar o Plano de Manutengao e Operagao do sistema de 

esgotamento sanitario. Tal documento, devera descrever a periodicidade da operagao, 

manutengao e das analises laboratoriais a serem realizadas, no sistema de tratamento 

dos efluentes liquidos. Prazo de atendimento: Apresentar em 60 (sessenta) dias apos 

o inicio da licenga; XVI. Apresentar o laudo de analise laboratorial do efluente do 

sistema de tratamento de esgoto apos o tratamento, conforme os parametros da 

tabela 2 do Anexo I da Lei Municipal N° 1.721/2017. As analises devem ser de 

laboratories em conformidade com a DN COPAM N° 216/2017, e devem center a 

identificagao, registro profissional e a assinatura do responsavel tecnico pelas 

analises. Prazo de atendimento: Anualmente; XVII. Devera manter a area onde esta 

implantada a Estagao de Tratamento de Esgoto - ETE desobstruida. Apresentar 

relatorio fotografico com o registro de cada unidade da ETE, e do acesso as 

instalagoes, dotado de perfeita nitidez, e mencionar na legenda, sua respectiva 

localizagao, e data na qual foi feito o registro. Prazo de atendimento: Anualmente; 

XVIII. O funcionario/ operador ou colaborador que ficar responsavel pela limpeza do 

sistema de esgotamento sanitario devera usar equipamentos de protegao individual. 

A comprovagao devera ser feita mediante apresentagao de relatorio de cumprimento 

de condicionantes contendo registro fotografico, estando identificado o registro da 

limpeza, a localizagao, o servigo executado e data do servigo. Prazo de atendimento: 

Anualmente; XIX. Apresentar copia da nota fiscal da limpeza do sistema atraves de 

caminhao limpa-fossa, bem como copia do vale descarte fornecida empresa limpa- 

fossa referente ao descarte adequado do residue coletado. Prazo de atendimento: 

Anualmente; XX. O empreendedor devera contribuir para urn projeto de educagao 

ambiental a ser defmido por esta SEMARH; XXI. Fixar externamente na testada do 

empreendimento uma placa informando sobre a licenga ambiental e suas 

condicionantes (layout da placa em anexo).

Art. 1° Esta Licenga Ambiental Unificada - LU n° 062/2021 refere-se unicamente a 

analise dos aspectos ambientais de competencia da Secretaria de Meio Ambiente, 

Saneamento e Recursos Hidricos do municipio de Lauro de Freitas, cabendo ao 

requerente obter as anuencias, licengas e/ou autqrizagoes das outras instancias a
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demais orgaos do municipio, estado e federal quando couber, para que a mesma 

alcance seus efeitos legais.

Art. 2° A Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hidricos podera 

exigir novos padroes, decorrentes de mudangas substanciais na legislagao, no 

momento da analise do pedido de nova Licenga Ambiental.

Art. 3° No caso de constatagao a qualquer tempo da incorregao, falsidade das 

informagoes declaradas ou descumprimento nos termos e legislagoes vigentes, 
implicara na nulidade.

Art. 4° Caso seja feita qualquer alteragao nos projetos apresentados no processo 

administrative em questao devera ser informada previamente a Secretaria de Meio 

Ambiente, Saneamento e Recursos Hidricos deste municipio para a devida analise 

e procedimentos a serem seguidos.

Art. 5° Esta Licenga Ambiental possui validade apenas para o enderego supracitado 

e constante no processo administrative a qual se refere. Caso seja efetuado a 

mudanga do enderego, a mesma perde sua validade sendo necessario o requerente 

solicitar uma nova Licenga Ambiental.

Art. 6° O responsavel esta ciente de que a falsidade de quaisquer dados informados 

a SEMARH constitui pratica de crime e resultara na aplicagao das sangoes penais 

cabiveis, nos termos dispostos no Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 

(Codigo Penal), na Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Crimes 

Ambientais) e nas suas normas regulamentadoras.

Art. 7° Esta Licenga sera publicada no Diario Oficial do Municipio no enderego 

eletronico, https://io.orq.br/ba/laurodefreitas/diarioOficial/

Lauro de Freitas, 11 de novembro de 2021.

Alexandre Gopres Marques
Secretario Municipal do Meio Ambierife, Saneamento e Recursos Hidricos

https://io.orq.br/ba/laurodefreitas/diarioOficial/
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LICENQA AMBIENTAL 

UNIFICADA-LU

N° 062/2021
N° DO PROCESSOREQUERENTE

13944/2020JAUENSE DO NORDESTE EMBALAGENS LTDA

ENDEREQOATIVIDADE
Fabricagao de embalagens de cartolina e papel- 
cartao e Fabricagao de chapas e de embalagens 

de papelao ondulado (Capacidade Instalada: 3.600 
toneladas/ano)

Rua Gerino de Souza Filho, n° 3731, Caji, Lauro 
de Freitas, Bahia - CEP: 42.700-130

VALIDADEDATA DA EMISSAO

11/09/202311/09/2021
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