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DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO 

DO MEIO AMBIENTE - CODEMA Nº 07 / 2011. 

Substitui a Deliberação Normativa CODEMA, Nº 04/07, que estabelece diretrizes para 

regularização ambiental de oficinas mecânicas, lavadores de veículos autônomos e/ou 

localizados em: garagens de empresas transportadoras de passageiros ou cargas, postos 

de combustíveis, estabelecimentos autônomos de troca de óleo e os que utilizem de óleo 

em suas atividades, sejam públicos ou privados, instalados no Município de Poços de 

Caldas, e dá outras providências. 

  

  

O CODEMA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 5º da Lei Municipal nº 

3.646 de 14 de março de 1985 e regulamentado pelo Decreto Municipal 5880 de 15 de 

dezembro de 1997;  

 

Considerando que as atividades disciplinadas por esta Deliberação Normativa - DN são 

consideradas de impacto ambiental local significativo e não disciplinadas pelo Estado em todos 

os seus aspectos; 

 

Considerando a necessidade de se estabelecer critérios regulamentadores para a aplicação da 

Lei Municipal nº 6.378 de 16 de dezembro de 1996; 

 

Considerando a necessidade de se evitar o lançamento de efluentes líquidos, gasosos ou 

resíduos sólidos causadores de poluição e degradação ambiental em desacordo com os padrões 

estabelecidos nas DN’s Estaduais através do COPAM e das Municipais através do CODEMA, 

conforme previsto no artigo 17 parágrafo 2º alínea “d” do Decreto Municipal nº 5.880 de 15 de 

dezembro de 1997; 

 

Considerando a necessidade de regulamentar e padronizar as atividades das novas instalações 

e de fazer-se adequar às instalações já existentes; 

 

Resolve Deliberar: 
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Art. 1º - Fica o DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DMA responsável pelo cadastro, 

monitoramento, análise e aprovação do PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA das 

atividades a que se refere esta DN, no Município de Poços de Caldas. 

   

§ 1º – A aprovação do PCA se dará mediante a apresentação, via protocolo, dos 

seguintes documentos: 

I. TERMO DE RESPONSABILIDADE - ANEXO 01; 

II. FICHA CADASTRAL DO ESTABELECIMENTO - ANEXO 02; 

III. CARTÃO CNPJ do Estabelecimento (Pessoa Jurídica) ou CÓDIGO NACIONAL DE 

ATIVIDADE ECONÔMICA – CNAE das atividades exercidas por Autônomo (Pessoa 

Física) – ANEXO 03; 

IV. ÚLTIMA CONTA DE ÁGUA e ou DOCUMENTO DE OUTORGA PELO USO DE 

RECURSO HÍDRICO – ANEXO 04; 

V. DETALHAMENTO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA – ANEXO 05; 

VI. DOCUMENTAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SOLIDOS E 

LÍGUIDOS - ANEXO 06; 

VII. ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART para o PCA - ANEXO 07; 

VIII. LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL dos efluentes da Caixa Separadora de Água e 

Óleo – CSAO, sendo sua apresentação obrigatória para: 

1. Estabelecimento que possua CSAO existente ligada à rede coletora de 

esgoto - conforme especificações do artigo 3º; 

2. Estabelecimento que possua CSAO existente ligada à rede coletora de águas 

pluviais e ou corpos hídricos - conforme especificações do artigo 4º, sendo 

obrigatória a apresentação de justificativa técnica elaborada pelo Responsável 

Técnico;  

3. Renovação da DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL-DCA. 

IX. Outros documentos solicitados pelo DMA, que se fizerem necessários durante a 

análise do processo. 

 

§ 2º – O Procedimento para aprovação do PCA do estabelecimento se dará da seguinte forma: 

I. Somente será efetuado o protocolo do PCA mediante a apresentação de 01 (um) 

conjunto contendo obrigatoriamente os incisos de I ao VII, do § 1º do artigo 1º. 

II. Primeiramente o processo será encaminhado para a DIVISÃO DE CONTROLE DE 

PARCELAMENTO E USO DO SOLO - DPU, da SECRETARIA DE 
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PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - SMP para 

parecer quanto à conformidade do uso da atividade no local informado, e retornará 

ao DMA para dar continuidade ao andamento do processo.  

III. No caso em que o parecer do DPU seja negativo, o processo será INDEFERIDO e 

os órgãos competentes serão informados para providências cabíveis, do contrário o 

DMA analisará e emitirá parecer sobre a aprovação ou possíveis documentos 

adicionais necessários, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos; 

IV. O responsável técnico ou o interessado deverá apresentar os documentos solicitados 

pelo DMA, através de ofício ou Check-list, no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

corridos a contar da data de recebimento e não sendo atendido o solicitado, o 

estabelecimento estará passível das penalidades conforme Decreto 5.880, de 15 de 

Dezembro de 1997; 

V. Após a análise final, será solicitado à apresentação de mais 01 (uma) cópia do PCA 

para aprovação, sendo uma cópia aprovada para arquivamento junto ao protocolo e 

outra cópia para entrega ao interessado junto com a DCA; 

VI. No caso de empreendimento a construir, o interessado terá 90 (noventa) dias 

para: 

1) Concluir as obras necessárias para o exercício das suas atividades; 

2) Executar o Laudo Laboratorial dos efluentes da CSAO, conforme artigo 30 ou 40, 

o que lhe couber;  

3) Iniciar a comprovação da retirada dos resíduos sólidos e líquidos, conforme 

Detalhamento do PCA – ANEXO 05. 

VII. No caso de empreendimento existente e com CSAO a construir, o interessado 

deverá imediatamente iniciar a comprovação da retirada dos resíduos sólidos e 

líquidos, conforme Detalhamento do PCA – ANEXO 05 e terá 90 (noventa) dias 

para: 

1)  Concluir as obras físicas de adequações necessárias para o exercício das suas 

atividades caso houver; 

2) Executar o Laudo Laboratorial dos efluentes da CSAO, conforme: 

 Artigo 30 ou 40, o que lhe couber; 

 Artigo 11; 

VIII. A DCA terá validade de 02 (dois) anos e o interessado deverá solicitar 60 

(sessenta) dias antes do vencimento da mesma, sua renovação juntamente com a 

apresentação dos seguintes documentos ao DMA: 
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1) Cópia dos certificados emitidos pela empresa responsável pelo recolhimento dos 

resíduos gerados pela empresa ou autônomo, a partir da data de emissão da 

DCA, conforme: 

 Incisos VI ou VII, § 2º, do artigo 1º, o que lhe couber; 

 Inciso VI do artigo 6º; 

 Artigo 12. 

2) Cópia dos Laudos Laboratoriais, a partir da data de emissão da DCA, conforme: 

  Artigo 3º ou artigo 4º, o que lhe couber; 

  Artigo 11. 

IX. Caso o estabelecimento não proceda conforme às alíneas VI, VII ou VIII deste 

artigo, o mesmo será passível de aplicação direta de multa, conforme artigo. 7º 

desta DN. 

X. O DMA poderá, eventualmente, promover fiscalização ao estabelecimento para 

averiguar as instalações físicas e documentos exigidos por esta DN a qualquer 

tempo ou para a renovação da DCA, e caso seja comprovada divergência ou a não 

veracidade das informações declaradas, o estabelecimento ou autônomo será 

passível de aplicação direta de multa, conforme artigo. 7º desta DN. 

 

DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS ESTABELECIMENTOS 
 

Art. 2º - A área ou rampa de lavagem, área de manutenção ou troca de óleo e depósito de peças 

inservíveis, deverão ser dotados de cobertura, fechamento nas laterais e nos fundos (quando for o 

caso), sendo proibido que a nebulização originada na lavagem e na lubrificação dos veículos ultrapasse 

os limites da propriedade do estabelecimento e cause incômodo à vizinhança. 

 

§ 1º - A lavagem e lubrificação de veículos só poderão ser realizadas sobre a área ou rampa de 

lavagem, conforme descrito no caput. 

 

§ 2º - Os pisos das áreas descritas no caput deverão ser impermeabilizados, preferencialmente 

com concreto liso (polido), de modo que todo o efluente gerado na atividade seja direcionado a CSAO, 

desde que comprovada sua eficiência conforme artigo 3º ou artigo 4º, e ou procedimento para 

contenção de vazamento: 

I. A CSAO deverá estar ligada na rede de esgoto preferencialmente; 

II. A CSAO não poderá receber contribuição de águas pluviais; 
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III. A área de manutenção, depósitos e lavador não poderão possuir dispositivos 

hidráulicos ligados diretamente ao esgoto; 

IV. O armazenamento de óleo usado, efluentes líquidos gerados pela máquina de lavar 

peça e pela CSAO, resíduos sólidos gerados pela CSAO ou pela máquina de lavar 

peça e outros resíduos impregnados com substâncias capazes de provocar poluição 

e ou degradação ambiental, deverá ser feito em tambores fechados, estanques e em 

locais dotados com cobertura e piso impermeabilizado, contendo dispositivo para 

contenção de possíveis vazamentos. 

V. O lavador, depósito de peças inservíveis e área de manutenção ou troca de óleo 

deverão ser cobertos e com fechamento até o teto nas laterais e no fundo quando 

necessário; 

VI. O lixo comum deverá ser armazenado separadamente; 

VII. A área de estacionamento poderá ser forrada por pedras britas, desde que nesta 

área não haja vazamento de óleo, produtos lubrificantes ou outros produtos capazes 

de produzir poluição ou degradação ambiental; 

VIII. O estabelecimento que efetuar lavagem de veículo deverá utilizar produtos 

biodegradáveis.  

 

§ 3º – O uso de sistema pré-fabricado para a CSAO, não dispensa o estabelecimento da 

apresentação dos laudos laboratoriais descritos no artigo 3º ou artigo 4º, o que lhe couber, bem como 

do cumprimento das demais exigências desta DN. 

 

DA ANÁLISE LABORATORIAL 

 

Art. 3º - O efluente líquido da saída da CSAO deverá ser lançado preferencialmente na rede pública 

coletora de esgoto sanitário obedecendo às seguintes especificações e parâmetros: 

I. As amostras deverão ser recolhidas na entrada e na saída da CSAO;  

II. Os laudos laboratoriais deverão ser efetuados TRIMESTRALMENTE a partir da 

emissão da DCA; 

III. Deverão ser adotados os parâmetros de LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - LMP, 

estabelecidos na DELIBERAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA COPAM-CERH-MG Nº 

1, de 05 de maio de 2008 ou em outras que vierem a sucedê-la; 

IV. O Laudo de Análise deverá conter nota conforme artigo 11 e o LMP conforme 

inciso III deste artigo, e indicar os valores encontrados nos seguintes parâmetros:  
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a) Sólidos Sedimentáveis; 

b) Sólidos em Suspensão; 

c) Óleos e Graxas. 

 

§ 1º - A coleta das amostras da entrada e saída da CSAO será de responsabilidade da empresa 

que efetuará a análise dos mesmos, conforme estabelecido no artigo 11.  

 

§ 2º - Não serão aceitos para o cumprimento desta DN os Laudos que não atenderem os 

LMP’s, conforme inciso IV deste artigo. 

 

Art. 4º – Caso não seja possível o lançamento do efluente líquido da CSAO na rede pública coletora de 

esgoto sanitário, será permitido o seu lançamento na rede de águas pluviais ou diretamente em 

corpos hídricos desde que seja apresentada a justificativa de impossibilidade de lançamento do 

efluente na rede de esgoto elaborada pelo responsável técnico, que será submetida à aprovação do 

DMA, e a análise laboratorial da água da CSAO obedecendo às seguintes especificações e 

parâmetros: 

I. As amostras deverão ser recolhidas na entrada e na saída da CSAO;  

II. Os laudos laboratoriais deverão ser efetuados TRIMESTRALMENTE a partir da data 

da emissão da DCA; 

III. Deverão ser adotados os parâmetros de LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - LMP, 

estabelecidos na DELIBERAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA COPAM-CERH-MG Nº 

1, de 05 de maio de 2008 ou em outras que vierem a sucedê-la; 

IV. O Laudo de Análise deverá conter nota conforme artigo 11 e o LMP conforme 

inciso III deste artigo, e indicar os valores encontrados nos seguintes parâmetros:  

a) pH,  

b) Detergente; 

c) OD; 

d) DBO; 

e) DQO; 

f) Sólidos Sedimentáveis; 

g) Sólidos em Suspensão; 

h) Óleos e Graxas; 

i) Temperatura. 
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§ 1º - A coleta das amostras da entrada e saída da CSAO será de responsabilidade da empresa 

que efetuará a análise dos mesmos, conforme estabelecido no artigo 11.  

 

§ 2º - Não serão aceitos para o cumprimento desta DN os Laudos que não atenderem os 

LMP’s, conforme inciso IV deste artigo. 

 

DISPENSA DE CSAO 

 

Art. 5º – Ficam dispensados da construção da CSAO os seguintes estabelecimentos: 

 

§ 1º – Oficina mecânica que comprove a utilização de máquina de lavar peça com circuito 

fechado: 

I. A Oficina mecânica não poderá ter em suas instalações de manutenção nenhum 

dispositivo hidráulico como torneiras e ralos ligados diretamente à rede de esgoto, 

exceto nos banheiros e cozinha; 

II. A disposição final do efluente líquido da máquina de lavar peça deverá ter destino 

ambientalmente adequado, devendo cumprir o inciso VI - § 1º do artigo 1º; 

III. A dispensa da construção da CSAO não exime em tempo algum o estabelecimento 

do cumprimento das demais exigências desta DN; 

IV. A comprovação do funcionamento do sistema da máquina de lavar peça deverá ser 

feita através de documentos no Detalhamento do PCA, artigo 6o; 

V. Procedimento para contenção de vazamento. 

 

§ 2º – Estabelecimento de troca de óleo que possua dispositivo próprio de sucção, piso 

impermeabilizado, cobertura, procedimento para contenção de vazamento e que não possua 

dispositivos hidráulicos como torneiras e ralos ligados diretamente à rede de esgoto, exceto nos 

banheiros e cozinha. 

 

DETALHAMENTO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA 

 

Art. 6º - Entende-se como PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL, o gerenciamento e controle dos 

resíduos gerados pela atividade, e quando houver CSAO e ou Máquina de Lavar Peça e ou outro 

Sistema Empregado, o conjunto de procedimentos e ações que garantirão a eficiência ambiental 

destes, compreendendo no mínimo as seguintes providências: 

I. Descrição da CSAO ou MÁQUINA DE LAVAR PEÇA (quando houver); 
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II. Procedimento de limpeza da CSAO ou MÁQUINA DE LAVAR PEÇA (quando houver); 

III. Freqüência para limpeza da CSAO ou MÁQUINA DE LAVAR PEÇA (quando houver); 

IV. Descrição de outros Métodos Utilizados; 

V. Metodologia de descarte dos resíduos sólidos e líquidos, gerados no exercício da 

atividade pela CSAO, pela MÁQUINA DE LAVAR PEÇA ou outro Método Utilizado. 

VI. Estimar o volume mensal de resíduos gerados pelo estabelecimento, especificando 

e quantificando, conforme artigo 12;  

VII. Todo o resíduo sólido (terra/areia e Borra), inclusive os provenientes de caixas 

primárias de retenção, e resíduo líquido (óleo), proveniente do sistema de separação 

empregado e troca de óleo, serão classificados como resíduos contaminados 

classe I e deverão ter destinação final adequada e comprava, bem como outros 

resíduos contaminados classe I gerados pelo exercício da Atividade; 

VIII. Procedimento para contenção de vazamento; 

IX. Outras informações pertinentes. 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 7º – O descumprimento total ou parcial das normas estabelecidas por esta DN será enquadrado 

como “infração gravíssima” e será autuado com embasamento na alínea B - § 3º do Artigo 17, do 

Decreto Municipal nº 5.880 de 15 de dezembro de 1997, e em outros conjuntamente, nos quais se 

enquadrarem e o estabelecimento estará passível de aplicação direta de multa, conforme Decreto 

5.880, de 15 de Dezembro de 1997. 

 

Art. 8º – O responsável técnico pela elaboração do PCA, é responsável pelo preenchimento dos seus 

anexos para aprovação e corresponsável pela instrução ao proprietário dos procedimentos para 

emissão e renovação da DCA que trata esta DN. 

 

Art. 9º - O responsável técnico pela elaboração do PCA, será responsável pelo Gerenciamento e 

Controle do PCA durante a vigência da DCA, visando garantir a execução e o cumprimento do 

mesmo, respondendo administrativa, civil e criminalmente. 

 

Art. 10 - Para a troca de responsável técnico, o proprietário do estabelecimento ou responsável técnico 

anterior poderão fazê-lo, desde que apresente carta informando a alteração e indicando novo 



C O D E M A 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Travessa Santa Cruz – 149 – B. Funcionários – Cep. 37701-486 - Poços de Caldas – Tel.: 35 3697-2020 

 
 

 

 
Página 9 de 19 

 

responsável técnico, devendo estar acompanhada da anotação de responsabilidade técnica – ART do 

novo responsável técnico. 

 

Art. 11 - O Laboratório é responsável pela coleta das amostras para análise da água da entrada e 

saída da CSAO. 

 

§ 1º – Não será aceito para o atendimento desta DN o Laudo emitido pelo laboratório que não 

conter a Nota de que a coleta das amostras foi efetuada pelo mesmo..  

 

§ 2º - Não será aceito para o cumprimento desta DN o Laudo que não atender os LMP’s, 

conforme inciso IV dos artigos 3º ou 4º, o que couber. 

 

Art. 12 - O comprovante emitido pela empresa responsável pela coleta dos resíduos deverá obedecer a 

NBR 10.004, quanto às Classes: I (Perigosos) e II-B (Inertes) quando houver. 

 

Parágrafo único – Não será aceito para o atendimento desta DN o certificado emitido pela 

empresa responsável pela coleta que não estiver quantificado e qualificado o total de resíduo 

retirado conforme o caput. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13 – É proibido utilizar-se dos espaços e áreas públicas como passeio, calçada, logradouro, área 

verde, área institucional, canteiro, praça, e demais áreas protegidas por ato do poder público para 

exercer atividades de manutenção e estacionamento, atrapalhando o livre trânsito das pessoas. 

 

Parágrafo Único - É vedada a construção da CSAO nestes espaços bem como utilizá-los para 

depósito e ou armazenamento, exceto as CSAO instaladas anteriormente a esta DN e constatada a 

intervenção, o DMA fornecerá denúncia por escrito ao órgão competente para as providências cabíveis. 

 

Art. 14 - O lixo comum do estabelecimento não poderá ser misturado com os resíduos provenientes da 

atividade desenvolvida, devendo ser acondicionado separadamente dos demais descritos acima e 

destinados à coleta pública. 
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Art. 15 - O estabelecimento deverá comprovar a destinação ambientalmente adequada dos seus 

resíduos sólidos e efluentes líquidos retirados da CSAO, MÁQUINA DE LAVAR PEÇA e outros 

resíduos e efluentes líquidos gerados pelas atividades exercidas, através de documentação a ser 

emitida pela empresa responsável pelo recolhimento, conforme inciso VI, § 1º do artigo 1º e artigo 12. 

  

Art. 16 - O estabelecimento deverá providenciar todas as medidas técnicas possíveis de contenção de 

ruído, originado do desenvolvimento de sua atividade, tendo como referência os padrões estabelecidos 

nas Legislações Federais, Estaduais e/ou das normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS - ABNT, observando-se sempre a mais restritiva. 

 

Art. 17 – Todo estabelecimento que possuir área de manutenção ou troca de óleo, deverá possuir 

estocado em suas instalações pelo menos um recipiente de no mínimo 50 (cinqüenta) litros de 

material absorvente para contenção de eventuais vazamentos ou derramamento de óleo. 

 

Art. 18 – O DMA, a qualquer tempo, poderá exigir a apresentação de Laudo Técnico de análise do solo 

para constatar a existência de eventuais passivos ambientais, e se constatado, deverá o responsável do 

estabelecimento providenciar sua destinação ambientalmente adequada. 

 

Art. 19 – O Alvará de Funcionamento será liberado pelo DMA, mediante apresentação e aprovação do 

PCA ou da DCA. 

 

Art. 20 – Os casos omissos ou duvidosos desta DN serão decididos pelo DMA em primeira instância e 

pelo CODEMA em segunda e última instância. 

 

Art. 21 - Esta DN entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial, devendo ser utilizada no 

acompanhamento dos processos protocolados posteriormente. 

 

Art. 22 - Esta DN tem validade por tempo indeterminado sendo que sua revogação e/ou alteração será 

feita através de uma nova deliberação normativa. 

 

RAQUEL CAMPADELI CORREA 

Presidente do CODEMA 

 

Publicado Diário Municipal do Município em 27 de outubro de 2011. 
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ANEXO – 01  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Eu,_________________________________________________ proprietário do estabelecimento 

localizado à _______________________________________________________________, CPF/CNPJ 

_______________________________, declaro estar ciente e de acordo com o PLANO DE 

CONTROLE AMBIENTAL – PCA elaborado pelo Sr(a) ______________________________________  

________________________. 

 

Tenho ciência de que o descumprir parcial ou totalmente o disposto na DELIBERAÇÃO 

NORMATIVA CODEMA Nº 07 / 2011, serei responsabilizado conforme as prerrogativas do Decreto 

Municipal nº 5.880 de 15 dezembro de 1997, sem prejuízo das demais sanções previstas na lei. 

 

 

Poços de Caldas, ____ de _____________ de _____. 

 

 

 

________________________________  ________________________________  

NOME      NOME/TÍTULO 

PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO  RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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ANEXO – 02  
 FICHA DE CADASTRAL DO ESTABELECIMENTO 

 
ESTA FICHA DEVERÁ SER PREENCHIDA NA INTEGRAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

1) PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 

 

Proprietário do imóvel: 

Código Cadastral IPTU:                                                                                                    

Endereço: Nº:                                                                                                                    

Bairro: CEP: 

Telefone: Celular: 

E-mail: 

 

2) RESPONSÁVEL TÉCNICO - PCA 

 

Nome: 

Profissão: 

Endereço: Nº:                                                                                                                    

Bairro: CEP: 

Telefone: Celular: 

E-mail 

 

3) IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
Fase do Empreendimento 
 

A Construir:   Existente:   

 

Nome/Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço: Nº:                                                                                                                    

Bairro: CEP: 

Telefone: Celular: 

CPF/CNPJ: 

E-mail: 

 

5) DESCRIÇÃO SUSCINTA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
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4) RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO 

 

Resp. pelo Estabelecimento: 

Cargo: 

Endereço: Nº:                                                                                                                    

Bairro: CEP: 

Telefone: Celular: 

E-mail: 

 

6) ASSINALE AS ALTERNATIVAS CORRESPONDENTES AO EMPREENDIMENTO: 

 
O Empreendimento possui: 

 
Bocas de descarga 

Área destinada à manutenção e ou abastecimento de veículos 
 

Área ou tambores destinados ao armazenamento de peças inservíveis 

Área destinada ao armazenamento ou acondicionamento de óleos e peças, novos. 

CSAO   

Área ou tambores destinados ao armazenamento ou acondicionamento de resíduos gerados pela CSAO 

                           e outros mais impregnados ou contaminados por óleo gerados pelo exercício da atividade 

Área destinada à lavagem de peças ou tanque de lavagem de peças 

Máquina de Lavar Peça (circuito fechado) 

Rampa ou Área de Lavagem de veículos. 

 

 Outros (especificar) _____________________________________________________ 
 

7) CSAO - Caixa Separadora de Água, Óleo e Resíduos Sólidos Grosseiros 

 
                      A construir:   Não possui:       Existente:   
                         
                        Executar o Laudo de Análise                                                                                 Apresentar o Laudo de Análise da                                                            
                        da água  trimestralmente  após                                                                             água para a emissão da DCA e                                                        
                        à emissão da  DCA                                                                                                  executar o mesmo trimestralmente                                                                                           
                                                                                                                                                         após à emissão da DCA                      
 

8) DESTINAÇÃO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS 

 
Esgoto Sanitário:  Não possui:     Águas Pluviais/Corpos Hídricos:  

                        
                         Executar Laudo                                                                                                                         Executar Laudo         
                  conforme artigo 3

o
                                                                        conforme artigo 4

o
                                             

                                                               

                                                                             

9) ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS – CLASSE I – PERIGOSOS (NBR 10.004) 
 

Especificação Quantificação Especificação Quantificação 
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10) ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS – CLASSE II-B – INERTE (NBR 10.004) 

 
Especificação Quantificação Especificação Quantificação 

    

    

    

 

11) QUANTIDADE DE VEÍCULOS  

 
Quantos veículos o estabelecimento suporta ou armazena somando as áreas de estacionamento, manutenção e lavador 

 

 

12) FONTE DE USO DA ÁGUA 

 
DMAE:  Apresentação da Última conta de água Do DMAE 

 

Nascente:    Apresentação de cadastro de uso insignificante ou outorga de uso 

 

Rio:  Apresentação de cadastro de uso insignificante ou outorga de uso 

 

Poço:  Apresentação de cadastro de uso insignificante ou outorga de uso 

 
 
 
Tenho ciência que só poderei iniciar as atividades requeridas somente após ao 

atendimento de todos os itens exigidos nesta DN, mesmo com o PLANO DE CONTROLE 
AMBIENTAL – PCA aprovado e posse da DCA, e que para a da renovação da DCA, devo apresentar 

a documentação solicitada nos incisos VI – parágrafo 2º do artigo 1. 
 

Declaro sob as penas da lei que as informações são verdadeiras e que estou ciente de que a 
falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal 
(reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3º da lei de crimes ambientais. 

 
 
Poços de Caldas, ____ de _____________ de _____. 

 
 
 

 
 
________________________________  ________________________________  

NOME      NOME/TÍTULO 

PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO  RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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ANEXO – 03 

 

CARTÃO DO CNPJ do estabelecimento (Pessoa Jurídica) ou 

CÓDIGO DO CNAE das atividades exercidas por autônomo (Pessoa Física) 
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ANEXO – 04 

ÚLTIMA CONTA DE ÁGUA e ou DOCUMENTO DE OUTORGA 
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ANEXO – 05 

DETALHAMENTO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 

Atender ao Artigo 50 desta DN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O D E M A 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Travessa Santa Cruz – 149 – B. Funcionários – Cep. 37701-486 - Poços de Caldas – Tel.: 35 3697-2020 

 
 

 

 
Página 18 de 19 

 

 

 

ANEXO – 06 

DOCUMENTAÇÃO que comprove a destinação final ambientalmente adequada dos: 

 

 Resíduos sólidos gerados pela atividade - Conforme artigo 6o 

 Cópia do Contrato de Prestação de Serviço da empresa licenciada e responsável 

pela coleta, armazenamento, transporte e destinação final, inclusive informando a 

classe de resíduo gerado, conforme NBR 10.004; 

 

 Resíduos Líquidos gerados pela atividade - Conforme artigo 6o 

 Óleo e ou efluente da Máquina de Lavar peça: 

 Cópia do Certificado de retirada fornecido pela empresa licenciada e 

responsável pela coleta, armazenamento, transporte e destinação final; ou  

 Declaração do responsável técnico e do proprietário informando que, a 

empresa ainda não iniciou suas atividades ou que ainda não houve 

volume gerado suficiente para a retirada, e que assim que houver volume 

suficiente, comprometendo se a efetuar a sua retirada por empresa 

licenciada. 
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ANEXO – 07 

 

 Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART - PCA 

 Cópia do comprovante de pagamento  

 

 

Dados para ART – CREA 

 

  Execução  Projeto (43) Meio Ambiente (30) 

Execução  Monitoramento (55) Meio Ambiente (30) 

  Obra e Serviço Meio Ambiente 

  Complemento  Plano de Controle Ambiental – PCA 

  Quantidade  1,0 

  Unidade  Unidade 

 

 


