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Secretaria de M.eio Ambiente

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 019/2019

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

confere o aN. 2', incisos ] 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', incisa ll e Vlll, concede à Festcolor Artigos de Festas Ltda, CNPJ

l0.533.926/0003-68, localizada na Rua Benedito Camargo Eugênio, n' 35, no Distrito Industrial dos

Pessegueiros, no município de Extrema/MG, a Licença de Operação em caráter Corretivo (LOC),

com validade até 08-03-2029, para a atividade de fabricação de artigos e artefatos de papelão, cartolina

e cartão, impressos, simples ou plastificados no município de Exüema, Estado de Minas Gerais,
conforme processo 007/2018/00]/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 Anexo único implica na invalidação desta licença
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ANEXO ÚNICO

Descrição da condicionante
Concluir a instalação da estação de tra

relatório técnico-6otográHico de execução, juntamente com a Anotação de

o] IResponsabijidade Técnica - ART do profissiona] responsável pela execução do projeto,
bem como inüomlar quando do início de sua operação, assim como apresentam evidências
da desativação do sistema anterior e do destino final do mesmo.i

Item Prazo

30 dias

Realizar monitoramento dos seguintes parâmetros na entrada e saída do sistema del EalU

tratamento de efluentes: DBO, OQO, OD, pH, temperatura, materiais sedimentáçeis, i nQg

sólidos em suspensão, detergentes e óleos e graxas, de acordo com Deliberação 60 diasapós
02 Nomlativa Conjunta COP.AM/CERA-MG n' 01/2008. Serão considerados válidos para io da

fins de medições ambientais os relatórios de ensaios e certificados de cdibinção emitidos
operação/

por laboratórios acreditados nos termos da NBR-lSO/IEC 17025, segundo a Deliberação
Trimestral /

Nomlativa COPAM n' 167/2011.i ' Vigência da
Licença

emprwndimento, inclusive os resíduos de Classe 1 -- perigosos, devendo apresentar
inventário trimestral de todos os resíduos sólidos getadosi e manter documentaçãol . Piímeiro

nl jcomprobatória, com pronta recuperação, quanto à destilação final dos mesmos.3 'Oslldatóricc 90 dias
resíduos sólidos com características domésticas eventualmente destinados ao Aterro 1/ Trimestral/

Sanitário Municipal deverão estro obrigatoriamente acompanhados do respectivos tgàiçia da
Manifesto de Transporte de Resíduos MTR. A apresentação do inventái.io óevei c nça
observar o modelo padrão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente(SMA).
Apresentar e implementar plano de gerenciamento de resíduos sólidos(conteúdo
mínimo: descrição de tipos de resíduos gerados e layout dos locais de geração e
armazenamento, atividades a serem realizadas, periodicidade de realização del Plano e
treinunento e prazo de revisão) e apiesontar comprovante anual quanto a reulizuçãul comprovantes

04 de treinamento dos colaboradores quanto à gestão dos resíduos gerados peiolde treinamento:
empreendimento. Tal tleinamento deveis aborda: a) resumo teórico sobre resíduos ló0 dias / Anual/

sólidos, classificação, impactos ao ambiente, ãsços aos colaboradores e sobre redução dal Vigência da
sua geração; b) indicação dos locais de geração de resíduos no empreendimento: c)l Licença
apresentação dos locais de annazenamento transitório dentro do einpreendilnento e de
destino finaldos resíduos gerados. :

n IObservar e respeitar aos parâmetros estabe

dispõe sobre a poluição sonora no Estado de Minas Gerais.i Licença

Celebrar junto a Secretaria do Meio .Ambiente Teimo de Compíomis;i''iã;'';l
06 jcojnpensação das etnissões de gases de efeito estufa referente ao Ano-Base 2018.

confonne Lei Municipaln' 3.829/2018 e DN CODEMA n' 016/2018.i
Realizar compensação anual das emissões

empreendhnento, referente ao ano base anterior, considerando o valor de reíelência pari/ Temia de

07 hectare para restauração florestal no âmbito do PrcÚeto Conservador das Aguas, Compromisso:
confomle Lei Municipal n' 3.829/2018 e Deliberação Nomiativa CODEMA n' 016/20] 8. l até 28.02 /

Para fins de definição da compensação dos anos subsequentes, deverá encammhn, até ol Anualmente /

dia 31 de janeiro de cada ano, o respectivo relatório de consumo de recursos hídricos el Vigência da

30 dias
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As documenLaçõn comprobatórias do cumprimento destas condicionantes deverão ser protocoladas na Secretaria dç Meio Ambiente
(SMA) nos prazos estipulados. OBS: Mencionar o número do processo(WZ/291êdHl8Qlê) em todos os documentos a serem
protocolados nesta SMA.

A vistoria será realizada no ténnino do prazo de cumprimento da condicionante.

Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A docunentação comprobatória do cumprimento destas condicionantes deverá
ser mantida no empreendimento.

O prometo deverá ser entregue a SMA paa apreci®ão antes da implantação

' Recomendação da Equipe Técnica, baseada em últimos dados estatísticos em recentes publicações

l
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Extrema, 08 de março de 2019

Paiol

Piesidéú
lue Pedira

:OgEMA

Item Descrição da condicionante : Prazo

 
das contes de allissões de gases de efeito estufa do empreendimento, confomle Tenno de

Refaência espwífico da Secretaria de Meio .Ambiente. A celebração de Teimo de
Compromisso para compensação das emissões deverá ocoiTer até o dia 28 de fevereiro de
cada ano.]'4

Licença

08
Comunicar previamente a SMA referente a qualquer mudança na rotina operacional ou
aquisição de novos equipamentos, tendo em vista que alterações podem influenciar a
geração de niídos, emissões aünosféricas bem como a relação de efluentes e resíduos.i

Vigência da

Licença

09 Publicar a obtm@o da Licença Ambiental em periódico local e apresent⑥ original da
publicação.i

30 dias


