
 

 

US3 – AÇÃO RELACIONADA A UMA ÁREA MUNICIPAL CONTAMINADA 

PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL 2017 

 

Local: Auto Posto 91 Ltda. 

Rodovia SP 75, km 26, Taperinha, Itu/SP 

Coordenadas: fuso 23 DATUM WGS84 UTM_E 261.614,38 UTM_N 
7.422.492,20 

Classificação: contaminada com risco confirmado (ACRi) 

 A empresa acima solicitou à Prefeitura da Estância Turística de Itu 
certidão de uso de solo e manifestação ambiental através do processo 
administrativo 4742/2016 de 25/02/2016 para regularização da atividade de 
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES (POSTO DE 
COMBUSTÍVEL). 

 A manifestação ambiental 038/2016 de 14/03/2016 já apresentava no 
item 3 a informação da existência da área contaminada e no item 17 a 
exigência de integral atendimento às etapas do gerenciamento de áreas 
contaminadas e reabilitadas definido pela CETESB. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

038/2016 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atendendo ao requerido no PA 
4742/2016 de 25/02/2016 por AUTO POSTO PAVÃO 91 LTDA, CNPJ 
23.652.087/0001-87, pretendendo a regularização da empresa situada na Rodovia 
Deputado Archimedes Lammoglia (SP 75), km 26, Bairro Itaim Mirim, Itu/SP, IPTU 
Inscrição 18.0004.00.0001.000 Registro 58.108, solicitando manifestação do órgão 
ambiental municipal para atividade “COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 
(POSTO DE COMBUSTÍVEL)”, DECLARA: 

1. A área em questão se localiza no perímetro urbano do município, zona do corredor 
comercial (ZCI), de acordo com as Leis Complementares Municipais 2/10, 4/11, 10/12, 
12/13, 14/13 e 17/14, 19/14 e 23/15, onde é permitida a atividade; 

2. A gleba drena para o Córrego Itaim Mirim, corpo d’água já utilizado pela concessionária 
Águas de Itu para abastecimento público; 

 
 
 



 

 
3. A gleba consta da relação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de 

São Paulo – dezembro/2014, divulgada pela Diretoria de Controle e 
Licenciamento Ambiental da CETESB; 

4. A empresa supracitada não está localizada em áreas naturais protegidas; 
5. A empresa supracitada não está localizada em áreas de aterro de substâncias tóxicas; 
6. Atende aos termos dispostos no artigo 50 da Resolução SMA 22 de 15 de abril de 

2009, que dispõe sobre a apresentação de certidões municipais de uso e ocupação do 
solo, sobre o exame e manifestação técnica pelas Prefeituras Municipais nos 
processos de licenciamento ambiental realizado no âmbito do SEAQUA e sobre a 
concessão de Licença de Operação para empreendimentos existentes e dá outras 
providências; 

7. A Prefeitura da Estância Turística de Itu não possui corpo técnico capacitado para 
elaborar o exame previsto no artigo 50 da Resolução SMA 22 de 15 de abril de 2009; 

8. Atende à Resolução CONAMA 237 de 19 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a 
revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o 
licenciamento ambiental; 

9. Não apresenta condições geológicas adversas ao uso pretendido; 
10. Não haverá supressão de vegetação nativa no processo de sua implantação; 
11. Os resíduos deverão ter destinação adequada, devendo ser atendidas as normas de 

proteção ambiental; 
12. Os efluentes líquidos gerados no empreendimento deverão ser tratados e dispostos 

adequadamente, de forma a atender aos padrões de emissão e de qualidade 
estabelecidos no Decreto Estadual 8468 de 8 de setembro de 1976 e suas alterações; 

13. Ocorrendo episódios de geração de odores, ruídos ou vibrações que venham a causar 
incômodos à vizinhança, a empresa deverá promover de imediato as alterações 
necessárias para a solução do problema; 

14. Se óleos lubrificantes forem utilizados para o funcionamento de equipamentos 
instalados no empreendimento ou no exercício de suas atividades, fica a Empresa 
desde já notificada a manter em arquivo os certificados de coleta de óleo usado ou 
contaminado, de acordo com a Resolução 20 de 18 de junho de 2009 da ANP; 

15. Se óleos lubrificantes forem utilizados para o funcionamento de equipamentos 
instalados no empreendimento ou no exercício de suas atividades, fica a Empresa 
desde já notificada a cumprir rigorosamente o Guia Básico de Gerenciamento de Óleos 
Lubrificantes Usados ou Contaminados, disponível para consulta no sítio do Sindicato 
Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleos Minerais, em atendimento à Resolução 
CONAMA 362 de 23 de junho de 2005; 

16. Fica reiterado o integral atendimento às exigências técnicas estabelecidas na certidão 
de uso do solo 24/16-F de 10/03/2016, ou documento que venha a renová-la ou 
substituí-la; 

17. Fica reiterado o integral atendimento às etapas do gerenciamento de áreas 
contaminadas e reabilitadas definido pela CETESB; 

18. Na renovação desta manifestação a empresa deverá apresentar a licença de operação 
expedida pela CETESB ou todos os comprovantes de que está executando o trâmite 
necessário para a obtenção de tal documento, além da comprovação do atendimento 
dos demais itens acima especificados; 

19. Esta declaração tem validade de 180 dias. 
 

                   Ressaltamos que não poderá ocorrer dispersão de ruídos, odores e 
particulados fora dos limites do empreendimento. 

                   Agradecemos a atenção, certos de que, desenvolvendo as ações 
necessárias, os resultados serão a melhoria da qualidade ambiental do município de 
Itu. 

Itu, 14 de março de 2016 

 



 

 

A Secretaria de Meio Ambiente constatou que a empresa: 

1) Possui caixas separadoras de água/óleo devidamente instaladas: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2) Canaletas para contenção de líquidos na área de abastecimento: 

 

 

 

 



 

 

 

 

3) Documentação comprovando a destinação correta de óleo lubrificante 
usado e/ou contaminado: 

 

 



 

 

4) Documentação comprovando a destinação correta de resíduos: 

 

5) As empresas transportadoras acima listadas estão devidamente 
licenciadas após pesquisa no sítio da CETESB; 

6) O Auto Posto 91 Ltda. também está devidamente licenciado na CETESB 
(Processo 61/00367/09, Licença de Operação 61002152 versão 01 
válida até 20/04/2021) 

Itu, 27 de julho de 2017 



 

 

 

Trabalho realizado pelo Setor de Controle e Fiscalização da Secretaria de Meio 
Ambiente de Itu 

Agnaldo José Simão 

Amauri Aparecido Zardeto 

Márcia de Oliveira Campos 

Ricardo Carollo Jimenez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


