ANEXO VIII
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Declaro que a atividade a ser exercida observará as normas de proteção ambiental
brasileiras em relação a emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos sólidos e
produtos poluentes; a proteção de cursos d'água e escoamento de esgoto e ao
acondicionamento e destinação de resíduos.
Declaro que o estabelecimento também obedecerá às normas em relação a qualquer
prática, conduta ou omissão que possa afetar interesses difusos da vizinhança ou da
coletividade, inclusive ao controle dos níveis máximos (diurno e noturno) de emissão
sonora.
Declaro estar ciente de que a presente responsabilização abrange a proteção do meio
ambiente próximo ou distante, no curto, médio e longo prazo.
Declaro estar ciente da obrigatoriedade da obtenção da licença ambiental junto ao órgão
competente, antes da operação da atividade, caso a atividade da empresa esteja
enquadrada em qualquer um dos critérios relacionados abaixo.
Declaro estar ciente de que a não obtenção da licença ambiental, caso exigível, assim
como a prática de infrações ambientais de qualquer natureza, mesmo se de menor risco,
frequência ou impacto, sujeitará o estabelecimento a sanções de natureza administrativa,
civil e penal, previstas na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998), sem prejuízo da cassação do alvará.

CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO COMO ATIVIDADE
POTENCIALMENTE POLUIDORA, PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E/OU OPERAÇÃO:
1. Possuir armazenagem subterrânea de substância combustível e/ou inflamável; e/ou
2. Possuir armazenagem aérea de líquido combustível com capacidade total maior do que
cinco (5) mil litros; e/ou
3. Realizar operações de tingimento e/ou alvejamento; e/ou
4. Possuir caldeira ou vasos de pressão categorias I, II e/ou III (conforme classificação da
NR-13 do MTE); e/ou
5. Utilizar amônia como fluido refrigerante; e/ou
6. Gerar resíduos perigosos (conforme a classificação da ABNT NBR 10.004), exceto
resíduos de serviço de saúde; e/ou
7. Gerar resíduos de serviço de saúde quimioterápicos;
8. Gerar resíduos de serviço de saúde, exceto quimioterápicos, dos grupos A, B e E

(conforme a classificação da Resolução CONAMA 358/2005 ) em volume total de
resíduos maior do que vinte (20) litros/dia ou cento e vinte (120) litros/semana; e/ou
9. Possuir gerador de energia elétrica com potência total máxima maior do que um mil
(1.000) KVA ou armazenagem de combustível aéreo maior do que um mil (1.000) litros; e/
ou
10. Possuir subestação de energia elétrica com potência total maior do que quinhentos
(500) KVA; e/ou
11. Emitir material particulado proveniente de cortes de madeira e/ou
britamento/beneficiamento de pedras e/ou ensacamento de produtos e/ou lixamento e/ou
jateamento, entre outros; e/ou
12. Emitir compostos orgânicos voláteis (VOC); e/ou
13. Gerar efluentes líquidos de processo produtivo, serviço que não seja esgoto sanitário;
e/ou
14. Gerar esgoto sanitário com carga orgânica maior do que vinte e cinco (25) Kg
DBO/dia.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NOS CRITÉRIOS DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

- Declaro, sob pena de incorrer em crime ambiental, que a empresa está enquadrada em
PELO MENOS um dos critérios acima relacionados, devendo obter a licença ambiental
para instalar/operar a atividade.

OU:

- Declaro, sob pena de incorrer em crime ambiental, que a empresa NÃO está

enquadrada em NENHUM dos critérios acima relacionados.

