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CERTIDÃO SEI Nº 5750745 - SAMA.GAB/SAMA.UAT

 

 

CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

 O órgão ambiental licenciador Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de
Joinville certifica para os devidos fins que o empreendedor MAJARO REFORMAS E COMERCIO DE
CARROCERIAS LTDA, CPF/CNPJ nº 09.198.006/0001-90, cadastrou nos termos da Resolução
CONSEMA nº 98/2017 o empreendimento ou atividade Serviços de lavação e/ou lubrificação para
veículos automotores., situado à Rod BR Cento e Um, s/n – 49 esquina c/ Rua Fernão A Gomes – Nova
Brasília - Joinville/SC, município de Joinville em Santa Catarina, no item 71.91.00M, da Listagem de
Atividades Sujeitas ao Licenciamento Ambiental, aprovada pela Resolução CONSEMA nº 99/2017 de
05 de Maio de 2017  e pelo COMDEMA, através da Resolução nº 01/2013, para o qual apresentou
Declaração de Conformidade Ambiental  (5541542), onde declara expressamente que, na data da
emissão, o empreendimento ou atividade está localizado de acordo com a legislação ambiental e
florestal vigente e que trata de forma adequada seus efluentes atmosféricos, líquidos e resíduos sólidos,
sendo a mencionada declaração acompanhada de documento de responsabilidade técnica do respectivo
Conselho de Classe CREA-SC Nº 7273843-5.

 A presente Certidão não dispensa nem substitui Alvarás ou Certidões de qualquer
natureza exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal, não autoriza qualquer terraplanagem,
edificação, supressão de vegetação, intervenção ou utilização de área de preservação permanente, nem
dispensa o cumprimento da legislação vigente.

Esta certidão é valida até: 28/01/2024.

Documento assinado eletronicamente por Josimar Neumann, Gerente, em
28/02/2020, às 16:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 5750745 e o código CRC D7AA60CC.
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