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Secretaria de M.eio Ambiente

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL O11/2019

O Conselho Municipalde Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, no uso de suas atribuições que Ihe

confere o art. 2', incisos l e 11, da Lei Municipal n' 1.606, de 04 de junho de 2001 e da Lei Municipal

1.829 de 17 de setembro de 2003 art. 8' incisos ], ]] e ]ll combinado com o Decreto Municipal n' 1.782

de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisa ll e Vlll, concede à Caldeirada Costa e Salva Ltda, CNPJ

l0.884.878/0001-90, localizada na Rua César Voltan, n' 233, baixo Portalde Extrema, no município de

Extrema/MG, a Revalidação da Licença de Operação (RevLO), com validade até 08-02-2029, para

a atividade de reparação ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, comerciais

e eletrânicos; serralharia, fabricação de esquadrias, tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos

e de artigos de caldeireiro; fabricação de tbáquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento

térmico superficial, no muúcípio de Extrema, Estado de Minas Gerais, conforme processo
012/2013/002/2018.

Ressalta-se que a licença ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo

requerente, de outras licenças e autorizações legalmente exigíveis.

[l Seta condicionantes

181Coln condicionantes

(Válida somente acompanhada das condicionantes anexas)

O não atendimento das condicionantes do Anexo único implica na invalidação destalicença.
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ANEXO ÚNICO

Descrição da condicionante Prazo

Concluir ⓑ adequações da área de armazenamento temporário de resíduos, implmtação de
30 dias

cobertura, confomie proposto.i

Manter amlazenamento e destinação adequada de todos os resíduos sólidos gerados no

empreendimento, inclusive os resíduos de Classe 1 -- perigosos(estopas contaminadas, óleos el Próximo inventário

graxas, água -de paga, !âmpadw e -outros), de .'ando aprnentu ventâio trimntra! de toda os até 1:8;Q2.20:] 9 /
02

resíduos sólidos gerados no empreendimento' e mai\ter documentação comprobatória, com prontajTrimestral/ Vigência

recuperação, quanto à destinação Hinaldos mesmos.' A apresentação do inventário deve observar o

modelo padrão da Secretaria de Meio Ambiente.

Apresentar comprovante de treinament

pelo empreendimento. Tal treinamento deverá abordar: a) resumo teórico sobre resíduos sólidos,

clusiHlcação, impactos ao ambiente, riscos aos colaboradores e sobre redução da sua geração; b)

indicação dos locais de geração de resíduos no empreendimento; c) apresentação dos locais de

armazenamento transitório dentro do empreendimento e de destino finaldos resíduos gerados.i

da Licença

03
60 dias /

Vigência da Licença

Próximo rólütório

até 18.1Q.2019 /

Anual /Vigência da

Licença

04
Manter }nonitoramento de ruídos extemos de acordo com o estabelecido pela Lei Estadual

] 0.100/1990, que dispõe sobre a poluição sonora no Estado de Minas Gerais.l

05
Realizar compensação das emissões de gases de efeito estufa, referente m Ano-Bue 2017,

conforme Lei Municipal Ho 3.829/2018 e DN CODEMA Ro 016/2018.'
30 dias

Realizar compensação a)ual das emissões de gases de efeito estufa(GEE) do empreendimento,

íeêíente ao gno bKe mteriar, wwiderando o varar de Tefaênçia pm heaare para reaauração

florestal no âmbito do Prometo Conservador das Aguas. conforme Lei IUunicipal n' 3.829/2018 eIRelatório até: 31.01 /
l 06 IDe[iberação Normativa CODEMA n' 016/20] 8. Para ÜiRS de definição da compensação das anos i Andai/ Vigência da

subsequente, deverá encaminha, até Q dia 31 de jmeiro de cada ano, o respeçüvo relatório del l.icença

consumo de recursos hídricos e das contes de emissões de g⑤es de efeito estufa do

empreendimento, conforme Termo de Referência especíHlco da Secretaria de Meio Ambiente. ''

Comunicar previamente a SMA referente a qualquer mudança na rotina operacional, aquisição de

07 jnovos equipamentos au ampliação, tendo em vista que alterações podem influencia a geração de

ruídos, bem como a geração de efluentes e resíduos.:

õi ÍPi;bilhar a obtenção da Licença Ambientalem penodim o( a e apresentar origmalda publicação;T i Prazo 30 dm

* As documentações comprobatórias do cumprimento destas condicionantes deverão ser prütacaladas na Secretaria de Meio Ambiente ASMA) nos pratas est+puladm. OBS
Mencionar o número do processo tQ12Z2QlâZQgZZ291g) em todos os dacumentas a serem protocalüdos nesta SMA.
' A vitoria será realizada no término do prazo de cumprimento da condicionante.
' Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A documentação comprobatória do cumprimento destas condicionantes deverá ser mantida no empreendimento.
. O prometo deverá ser entregue a SMA para apreciação antes da implantação.
' nuomend8ção.da:Êq lide Técnica, baseada em ültimm dados.estatísticos.em .recentes.pt+blicpções

Vigência da Licença

ExtreiDa, 08 de Fevereiro de 2019
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