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Prestadores de Serviços de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 
Anexo I – RO-SGA-06/001-I 

 
A Jalles Machado implantou em sua unidade situada em Goianésia, Goiás, o Sistema de Gestão 
Integrada. Em decorrência da implantação deste Sistema a empresa passará a contratar, 
preferencialmente, serviços de parceiros que exerçam suas atividades de forma a atender às 
exigências expressas na Legislação vigente. 
 
A atividade exercida por V. Sª. se sujeita às normas federais que integram o Decreto nº 96.044/88 
e a Resolução ANTT nº 420/04. 
 
No Estado de Goiás, o transporte de produtos perigosos deve também ser comunicado ao órgão 
ambiental, nos termos do que dispõe a Resolução CEMAM 01, de 29 de março de 1998. 
No Estado de Goiás, o transporte de produtos perigosos subordina-se, ainda, à obtenção da licença 
ambiental expedida pela Agência Ambiental de Goiás. 
 
Além das normas incidentes sobre o transporte de produtos perigosos, a legislação ambiental 
exige, também, que as empresas transportadoras de carga e passageiros em veículos movidos a 
diesel, criem e adotem um Programa Interno de Autofiscalização e Correta Manutenção de Frota, 
capaz de assegurar, dentre outros benefícios ambientais, que as emissões de fumaça preta não 
ultrapassem os padrões da Escala de Ringelmann, estabelecidos também na Portaria MINTER nº 
100, de 14 de julho de 1980 e para tal evidência favor nos enviar o laudo técnico de emissão de 
fumaça preta para veículos fabricados até dezembro de 2011, conforme portaria do Conama 
403/2008 os veículos com ano de fabricação a partir de janeiro de 2012 estão todos conformes com 
o nível de emissão de poluentes por um período de 7 anos após sua fabricação. 
 
Tendo em vista o disposto na Legislação acima mencionada, informamos que serão realizadas 
inspeções periódicas em seu transporte, através de um check - list, quando do recebimento do 
transporte de carga perigosa na Jalles Machado. Os itens a serem verificados no check - list estão 
dispostos no Anexo II. 
 
Certo de contar com a compreensão e apoio de todos, no caso de qualquer dúvida entrar em 
contato pelo telefone: (62) 3389-9000 ramal 8223 ou através do e-mail:  
logistica@jallesmachado.com. 
 
 
 
Atenciosamente, 
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
Jalles Machado S/A 
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