
CHECK-LIST PARA TRANSPORTE E ESTOCAGEM DE RESÍDUOS

Transporte rodoviário de resíduos industriais perigosos (Classe I) e não perigosos (Classe IIA e IIB); resíduos de demolição e
construção  civil  (RCC);  resíduos  provenientes  de  sistemas  de  tratamento  e  coletores  de  esgoto  sanitário;  resíduos
provenientes  de  serviços  de  saúde  (RSS);  resíduos  sólidos  urbanos  (RSU);  resíduos  de  estabelecimentos  comerciais  e
prestadores de serviços (RCS); resíduos para reciclagem; resíduos provenientes de sistemas de tratamento de a vidades
industriais; Percolado de aterros sanitários e industriais (chorume). 

DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS
Requerimento de Licença preenchido e assinado pelo representante legal.

Enquadramento do empreendimento/a vidade.

Comprovante de pagamento da taxa de abertura do processo.

Documentos  de  iden ficação  Pessoa  sica:  RG  e  CPF  do  tular  do  requerimento.  Pessoa  jurídica:  RG  e  CPF  do(s)
representante(s) legal(/is) da Pessoa Jurídica tular do requerimento.

CNPJ Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica ob do no site da Receita Federal no ano do
requerimento.

Cópia da Cer dão da Prefeitura Municipal – Cer dão de Zoneamento, declarando que o local e o po de empreendimento ou
a vidade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo ou Alvará de Funcionamento ou
Alvará de Funcionamento.

Documentos de propriedade do imóvel atualizado.

Formulário de Cadastro de Transportadoras preenchido e assinado pelo Responsável Técnico. 

Cópia do Contrato Social atualizado, Estatuto ou Cer ficado de Microempresa.

Cópia do úl mo Cer ficado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) de cada unidade de transporte de acordo com a
NOP-INEA-24. Caso o veículo for terceirizado apresentar também Cópia dos contratos efetuados

Documentos de iden ficação do procurador (se for o caso): RG e CPF do procurador cons tuído.

Procuração pública ou par cular (se for o caso).

Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do cer ficado MOPP dos motoristas (observar a validade), necessária
apenas para transporte de resíduos perigosos, de acordo com NOP-INEA-24 E NOP-INEA-26.

Cópia dos cer ficados do INMETRO (CIPP e CIV) referentes aos veículos des nados ao transporte de produtos/resíduos
perigosos (observar a validade)
Necessária apenas para transporte de produtos perigosos, de acordo com a NOP-INEA-24 e NOP-INEA-26.

Cópia do úl mo Cer ficado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) de cada unidade de transporte de acordo com a
NOP-INEA-24 e NOP-INEA-26

Fichas de emergência referentes aos resíduos perigosos transportados, se for o caso.

Cópia do Plano de Ação de Emergência (PAE) de acordo com a ABNT NBR 15480 e assinado pelo representante legal e pelo
responsável técnico por sua elaboração (conforme apreciação técnica) com cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) do responsável pela elaboração do PAE.

Cópia do contrato com a empresa que realizará o atendimento emergencial  (nos casos de terceirização do serviço) ou
comprovação de posse de recursos materiais, humanos e de comunicação, de acordo com ABNT NBR 15480 e NBR 14064
com apresentação dos cer ficados de treinamento dos colaboradores da empresa (atendimento emergencial próprio);

Cer ficados do INMETRO, atualizados e dos resultados dos testes de fumaça negra.

Comprovante de regularização no Corpo de Bombeiros (conforme apreciação técnica)

Descrição dos locais de estacionamento e manutenção dos caminhões.

Documentos  dos  Responsáveis  Técnicos  para  Licenciamento  Ambiental:  Iden dade,  CPF,  Registro  no  Conselho  e  ART
especifica para licenciamento ambiental.

Planta de localização em mapas do programa Google Earth, indicando:
a) Coordenadas geográficas (graus, minutos e segundos;
b) Localização do terreno em relação ao logradouro principal, aos acessos, indicando suas denominações;
c) Caso esteja situado às margens da estrada ou rodovia, indicar o quilômetro e o lado em que se localiza;
d) Corpos d’água (rios, lagos, etc.) mais próximos ao empreendimento, com seus respec vos nomes, quando houver;
e) Usos dos imóveis e áreas vizinhas, num raio mínimo de 100 metros.
 Imagem de Satélite indicando:
Coordenadas UTM ou geográficas
Localização do terreno em relação ao logradouro principal, aos acessos, indicando suas denominações. Caso esteja situado
às margens de estrada ou rodovia indicar o quilômetro e o lado em que se localiza.



Distância em metros de corpos d'água (rios,  lagos,  etc.)  em relação ao empreendimento, com seus respec vos nomes,
quando houver.

Projeto de sistema para ETA, ETE, FOSSA ou outro u lizado para controle de efluentes sanitários e industriais  ou solução
técnica proposta pelo Responsável Técnico.

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos conforme Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010,  de acordo com as normas
NBR 10004/2004, NBR 111174 e NBR 12235 da ABNT e com a legislação vigente, em especial a Resolução CONAMA nº 307,
de 05.07.2002, e alterações.

Licença ambiental das empresas receptoras dos resíduos.

Relação dos resíduos transportados, especificando origens e empresas des natárias.

Descrição dos locais de estocagem dos resíduos.

Obs.: No caso de exis r armazenamento de resíduos, oficina mecânica, abastecimento, sistema de lavagem de veículos ou
outros serviços, estas a vidades deverão ser licenciadas em processos específicos junto ao órgão ambiental competente, de
acordo com a Lei Complementar Nº 140 a Resolução CONEMA n° 42, de 10/08/2012;

NOTA –  Em função de pologia, das condições de localização ou outras condições específicas da a vidade a ser licenciada,
poderão ser exigidos estudos, análises, projetos e outros documentos adicionais rela vos à a vidade, de acordo com análise
técnica da Equipe de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.


