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Secretaria de Meio Àmbiertte

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 022/2019

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

confere o art. 2', incisos l e 11, da Lei Municipaln' 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 RINALDO ARAUJO - EPP, CNPJ
06.877.043/0002-17, 1oca]izada na Estrada Muniçipa] dos Pessegueiros, n' 60, Distrito ]ndustria] dos

Pessegueiros, no município de Extrema/MG, a Revalidação de Licença de Operação (RevLO), com

validade até 05-04-2029, para a atividade de estocagem e comércio atacadista de produtos químicos

em geral inclusive fogos de artifício explosivos e explosivos, exclusive produtos veterinários e

agrotóxicos, no município de Extrema, Estado de Minas Gerais, con6orine processo

005/2014/002/2018.

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 Anexo único implica na invalidação desta licença
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ANEXO ÚNICO

As dmumenlações camprobatóüas do cumprimento destas condicionantes de\eMa ser protocoladas na Secrcltafia de Meio Ambiente(SMA) nos prazos
estipulados. OBS: Mencionar o número do processo(!!!!$!29111Z!!112Z2111$) cm todos os documentos a serem protocolados nesü SMA.
A vistoria será realizada no témlino do prazo de cumprimento da condicionante

Seixo rwlimdas 'àstorias pni6dicas m empreendimento. A documentação comprobakSria do clanprnnmto {losta8 c(mdtcionantn de\erà ser mantida no
empmendimento

O pruycto de\ rá scr entregue a Sh4A paro aprcçiüção antes (h implantação.

' Recomen(cação dü Equpe Técnica, tlüsm(]a em atilhos dados esudsticos em regentes publiuaçües
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  Item Descrição da condicionante l Prazo

   Manter pleno atendimento ao requerido na legislação vigente quanto à estocagem de fogos d-
artificios, bem como manter para pronta recuperação licenças/autorizações pertinentes a 3tivid8di
de comércio e estocagem de produtos controlados, conforme solicita o Decreto n' 3.665. de 20 d-
Novembro de 2000.3

Vigência da

Licença

02 Realizar limpeza periódica do sistema de tratamento de efluentes sanitários ③iodigestor)
conforme recomendação do fabricante. '

Vigência da

Licença

03

Manter armazenamento e destilação adequada de todos os resíduos sólidos gerados n(
empreendimento, inchisive os resíduos de Classe 1-- perigosos(água de purga, lâmpadas e outros)

devendo apresentar inventário trimestralde todos os resíduos sólidos gerados no empreendimento

e manter documentação comprobatória, com pronta recuperação, quanto à destinação final dos
mesmos.s Os resíduos sólidos çom características doméstims eventualmente destinados ao Alerrc

Sanitário Municipal deverão estar obrigatoriamente acompanhados do respectivo Manifesto de
Transporte de Resíduos -- MTR. A apresentação do inventário deve observar o modelo padrão da
Secretaria de Meio Ambiente.

Próximo

inventàlo: até

13 .04.20 1 9 /

Vigência da

Licença

04 Manter observância e respeitar os parâmetros estabelecidos pela Lei Estadual lO.100/1990, que
dispõe sobre a poluíçaa sonora no Estado de Minas (gerais.3

Vigência da

Licença

05 Realizar compensação das emissões de gaws de efeito estuda, referente ao Ano-Base 2018.
conforme Lei Municipa] n' 3.829/2018 e DN CODEMA oo 016/2018.i

30 dias

06

Realizar compensação anual das emissões de gases de efeito estuda (GEE) do empreendimento,

referente ao ano base anterior, considerando o vala de íe6uêmia por hectare para restauração
Rorestal no âmbito do Prometo Conservador das Aguas, confomte Lei Municipal n' 3.829/2018 e
Deliberação Normativa CODEMA n' 016/2018. Para ãns de definição da compensação dos anos
subsequentes, devera encaminhar, até o dia 31 de janeiro de cada ano, o respectivo relatório de
;onsumo de recursos hídricos e das pontes de emissões de gases de efeito estufa do
:mpreendimento, conforme Termo de Referência espuífico da Secretaria de Meio Ambiente. A
;elebração de Termo de Compromisso para compensação das emissões deverá oconer até o dia 28
]e fevereiro de cada ano.i''

Re[atóíios: 31.0]
/ Termo de

Compromisso:
até 28.02 /

Anualmente /

Vigência da
Licença

  \4mter o AVCB em pronta recuperação e, quando do vencimento do mesmo, requerer a efetiva
'enovação e protocolar cópia na SMA. '3

Próxima entrega:
até 04. 03.2021 /

Vigência da
Licença  

08
:omunicar previamente a SMA referente a qualquer mudança na rotina operacional ou aquisição

le novos equipamentos, tendo em vista que alterações podem influenciar a geração de ruídos,
!missões atmosféHcas bem como a geração de efluentes e resíduos. '

Vigência da

Licença  


