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Secretaria de Meio Ambiente

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 012/2019

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 1, 11 e 111 combinado com o Decreto Municipal n' 1.782

de 01 de agosto de 2006, art. 6', inciso ll e Vlll, concede à Gadotti Car Serralheria Ltda, CNPJ
04.020.125/0001-34, localizada na Avenida Brasil, n' 551, bairro Centro, no município de
Extrema/MG, a Revalidação da Licença de Operação (RevLO), com validade até 08-02-2029, para

a atividade de senalheria, fabricação de esquadrias, tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos

e de artigos de caldeireiro, no município de Extrema, Estado de Minas Gerais, conforme processo

039/2013/002/2018.

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

requerente, de outras licenças e autorizações legalmente exigíveis.

[] Sem condicionantes

181Com condicionantes

(Válida somente acompanhada das condicionantes anexas)

O não atendimento das condicionantes do A:nexo único implica na invalidação desta licença

Extrema, 08 de Fevereiro de 2019
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ANEXO ÚNICO

Item

01

Descrição d& condicionante

Manter amiazenamento G desdnaçãa adequada de todos os resíduos sólidos gerados do empreendimento,

inclusive os resíduos de Classe 1 - perigosos(latas de tinta, estopas contaminadas, água de purga, !âmpadas

e outros), devendo apresentar in\ entáno trimestralde todos os resíduos sólidos gerados no empreendimento'

D manter documentação compmbatória, com pronta recuperação, quanto à destilação final dos mesmos.3 A

apresentação do inventário des'e observa o modelo padrão da Secretaria de Meio Ambiente.

Apresentar comprovante mualda realização de treinamento dos colaboradores quanto à gestão dos msiduos

gerados pelo empreendimento. Tal treinamento dex'erá abordar: a) resumo teC)ri① sobre resíduos sólidos,

cíassiHlçação, 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 nmazenamento

transitória dentro do empreendimento e de destina üinaldos resíduos geradas.'

Prazo

Próximo
inventário: até

11.03.2019 /
Trimestral /
Vigência da

Licença

02
9Q dias /

Amua! / Vigência
da Licença

03

04

05

Manter monitoramento das emissões de efluentes atmosüricos provenientes da cabine de pintwa do

empreendimento, em atendimento à l)eliberação Nomiativa COPAM n' 187/2013.i

Próximo relatório
11.06.2019 /

Bienal / Vigência
da Licença

Próximo relatório
li .11.2019 /

Anual / Vigência
da Licença

Manter o monitoramenta dos nlídos extemos de acordo aom os parâmetros estabelecidos pela Lei Estadual

n' lO.100/1990, que dispõe sobre a poluição sonora no Estado de Minas Gerais.i

Celebrarjunto a Secretaria do Meio Ambiente Temia de Compromisso para a compensação das emissões de

gases de efeito estufa, referente ao Ano-Base 2017, confomie Lei Municipa] n' 3.829/20] 8 e DN CODEMA

n' 0] 6/2018.t

Realizar compensação anualdas emissões de gases de efeito estufa(GEE) do empreendimento, referente ao

ano base anterior, considerando o valor de refeénçia por hectare para nstauração florestal no âmbito do

Prometo Conservador das Águ②, conforme Lei Municipal n' 3.829/2018 e Deliberação Normativa

CODEMA n' 016/2018. Para Hms dc deâmição da compensação dos anos subsequentes, deverá encaminhar,

até o dia 31 de jmeiro de cada ano, o respectivo relatório de consumo de recursos hídricos e das fontes de

emissões de gases de efeito estufa do empreendimento, çonfamie Tenro de Refmência específico da
Secretaria de Meio Ambiente.i,4

Com\lnicar prpvianlente .a SMA .re&runte .a :quatq\ur mlüança na rotina :operaçiclllal, aquisição de ;nas:os

equipamentos ou ampliação, tendo em vista que alterações podem inRuençiar a geração de ruídos, bem

como a geração de efluentes e resíduos.'

Publicar a obtenção da Licença Ambienta] em periódico ]oca] e apresenta original da publicação.t

30 dias

Relatório: até
31.0}

Anualmente /
Vigência da

Licença

06

07

08

Vigência da
Licença

30 dias

: .As doçumenteções ccmprebatórías do cumprimento destas condicionantes deved0 9er protocofadas-rta Sec teria de Ideia :Ambiente'eSMo-jnapnzm
estipulados. OBS: Mencionar o número do processa {Qâ9Z2Qlg/@ZZZQlg) em todos os documentos a serem ptatocoladas nesta SMA.
' A vistoria será realizada no término do prazo de cumprimento da condicionante.
: Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A documentação comprobatóría do cumprimento destas candícionantes deverá ser mantida
no empreendimento.
'0 prometo deverá ser entregue a SMA para apreciação antes da implantação.
' Recomendação da Equipe Técnica, baseada em últimos dados estatísticos em recentes publicações.

Extrema, 08 de Fevereiro de 2019
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