RENOVAÇÃO LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO
Transportadora de Resíduos e/ou Produtos Perigosos e
de Serviços de Saúde

Certificado nº 2017.001.000288/RLAC
O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, com fulcro nas atribuições e
competências que lhe foram delegadas pela Lei Estadual nº 12.121/11 e Lei Estadual n° 10.431/06, alterada
pela Lei Estadual nº 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas devidas
atualizações, e tendo em vista o que consta do processo n° 2017.001.001232/INEMA/LIC-01232, RESOLVE:
Art. 1.º Certificar à SYMBOLUS TRANSPORTES LTDA, inscrito no CNPJ 05.283.183/0001-13, no endereço
Perimetral, Nº S/N, Polo Petroquímico, CEP 42810-400, Camaçari/Bahia, que encontra-se regular perante o
licenciamento ambiental pelo prazo de três anos contados a partir da data de emissão deste documento,
mediante Licença por Adesão e Compromisso para realização da atividade de Transporte de Produtos Classe
3, 5, 6 e 8 e/ou Resíduos Perigosos e de Serviços de Saúde no Estado da Bahia, com capacidade de carga de
3.999,99 t/mês, mediante cumprimento da legislação vigente e dos seguintes condicionantes:
1. Acondicionar adequadamente os resíduos perigosos gerados em consequência de acidentes envolvendo os
produtos movimentados, e encaminhá-los para destinação final, em instalações adequadas;
2. Realizar a limpeza, lavagem e vaporização dos veículos, além de outros serviços que venham ocasionar
derrame de óleo, produtos, resíduos ou emissão de gases para a atmosfera, em instalações com Licença
Ambiental, devendo ser mantidos comprovantes contemplando datas e locais das lavagens, para fins de
fiscalização;
3. Sanar, de imediato, os danos à saúde humana e ao meio ambiente causados por acidentes durante a
movimentação dos produtos perigosos;
4. Realizar o transporte dos produtos perigosos apenas com motoristas devidamente qualificados e treinados
para esse fim;
5. Atender a Resolução nº 420 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), no tocante às
Prescrições Gerais para o Transporte de Produtos Perigosos, bem como as Prescrições Particulares para cada
classe de Produtos Perigosos;
6. Comunicar imediatamente ao INEMA sobre qualquer acidente no transporte de substâncias perigosas,
conforme estabelecido no Art. 37 do Regulamento da Lei Estadual nº 10.431 de 20/12/2006, aprovado pelo
Decreto Estadual nº 14.024 de 06/06/2012 e Lei nº 12.212 de 04/05/2011;
7. Manter em seus arquivos documentação comprobatória dos produtos movimentados, contemplando relação,
quantidade, origem e destino, para fins de fiscalização;

Art. 2.º Este Certificado refere-se exclusivamente à situação da regulação ambiental no âmbito da atividade
descrita, não abrangendo outros empreendimentos ou atividades do mesmo requerente, cabendo a
transportadora obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou
Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização do INEMA e aos demais órgãos do
Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA.

A autenticidade deste certificado pode ser atestada na internet, no endereço: http://www.seia.ba.gov.br em
Serviços On-line/Atestar Certificado, utilizando a chave de segurança deste certificado.
4CACE4EC-06BEBF23-11ABB673-3A5D7EBA

Certificado emitido às 09:38:54 do dia 28/03/2017 <hora e data de Brasília>, válido por três anos contados da
data da emissão.

Impresso em: 28/03/2017

Avenida Luis Viana Filho, 6° Avenida n° 600 - CAB - CEP 41.745-900. Salvador - BA

Chave de Segurança: 4CACE4EC-06BEBF23-11ABB673-3A5D7EBA
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