
Prefeitura Municipal de Extrema
Av. Antõnio Sais Peras, s/n - Tel: (35) 3435-3620- CEP.: 37.640-000

Secretaria de M.eio Ànibiente

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 028/2019

O Conselho Mumcipalde 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 Leí Municipal

1.829 de 17 de setembro de 2003 art. 8' incisos 1, 11 e 111 combinado çoln o Decreto Municipalti' 1.782

de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisa ll e Vlll, concede à BIOLAB SANUS FARMACEUTICA
LTDA, CNPJ 49.475.833/0016-84, localizada na Rodovia Fçmão dias, km 933. Baixo Pessegueiros,

no município de Extrema/MG, a Licença de Operação - LO, com validade até 03-0$2029, para a

atividade de comércio atacadista de produtos fannacêuticos e estocagem e/ou comércio atacadista de

outros produtos, no município de Extrema, Estado de Minas Gerais, confonne processo
052/2018/001/2018.

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 destalicença.

Extrema, 03 de Maio de 2019
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ANEXO ÚNICO

As documentaçães comprobatõrias do cumprimento destas condicianlantes deverão ser protocoladas na Secretaria de Meio Ambiente {SiUA} nos
pr?zos estipulados. OBS; lylendonar o número da procnso {giZZZglgZggl/Zglg) em todos os documentos a serem protocolados nesta SMA

A vitoria será realizada no tétmÍno do prazo de cumprimento da condicionante.
Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A documentação CQmprobatória do cumprimento destas condicionantes deverá ser
mantida no empreendimento.

O prometo dwerá ser entregue a SMA para apreciação antes da implantação.
' RecçrnendaçHo do Equipe Téçniçõ, boseõde em últimos dados estatísticos em recentes publiçpções.
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Exüel b Maio de 2019

Paulo
Premi lte d

  Item Descrição da condicionante l Prazo

01

Manter monitoramento dos seguintes paâmetros de enfiada e saída do sistema de trataínêtio de

eflwNes: DBO. DQO, OD, pt{, temperalw& mauiiais sedimentáveb, sólidos em suspensão:
detergentes e óleos e graxas, de acordo com l)eliberação Normativa Conjunta CORAM/CERA-MG n'

01/2008. Serão considerados válidos para fins de medições ambientais os relatórios de ensaios e
certiHlcados de calibração emitidos por laboratórios acreditados nos tem)os da NBR-lSO/IEC 17025
segundo a Deliberação Normativa COP.AM n' 216/2017. ]

60 dias / Tlimestra]

/Vigência da

Licença

02

Maia amlazenaneMO e dwthação adequada de {odw os resíduos sólidos geradas do enlpíemdimento,

inclusiw os resíduos de Classe 1 - perigosos, devendo apresentar inventário Bimestral de todos os
resíduos sólidos gerados no empreendimento' e manter documentação comprobatória, com pronta
recuperação, quanto à destinação Êinaldos mesmos.3 Os resíduos sólidos com características domésticas.

eventualmente destinados ao Aterro Sanitáio Municipal, deverão estar obrigatoriamente acompanhados
do respectivo Mmifésto de Truisporte de Resíduos - M'IR. À apíeselttação do hvemáíio dwe observa
o modelo padrão da Secretaria de Meio ,Ambiente

Primeiro

in\ entário: 90 diu

/ Tiimestra! /

Vigência da

03

Aprnentar comprovante anual de realização de treinamento dos col
resíduos gerados pelo empreendimento. Tal treinamento deverá aborda: a) resumo teórico sobre
resíduos sólidos, clusiHicação, impactos ao ambiente, riscos aos colaboradores e redução da sua

geração; b) indicação das locais dc Benção de r⑤iduos no empreendimento; c) apíesmtação dw Ideais
:íe armazenamento transitório dentro do empreendimento e de destinação finaldos resíduos gerados.'

observar e respeitar os parâmetros estabelecidos pela Lei Estadualn' lO.100/1990. que dispõe $Qbrp 4
poluição sonora no Estado de Minas Gerais.s

=leleblw Temia de Compromisso jwtu a Swretaria de Meio Ambiente para fins de oompmsação das
)missõn de gases de efeito estuC& referente ao Ano-Base 2Q18. ooníbm\e Lei Municipal n' 3.829/20] 8
: DN CODEMA n' 016/2018.'

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

io ano base anterior, considerando o valor de referência por hectue para restauração florestalno âmbito
ío Ployeto Comervadu dm Água, conforme Lei Municipal n' 3 829/2018 e Deliberação Normativa

=ODEMA n' 0]6/2018. Para fins de definição da compensação dos mos subsequentes, devera
!ncamiiüw, até o dia 31 de janeiro de cada ano, o respectivo relatório de consumo de recwws Ndricós

F das fontes de emissões de gases de efeito estufa do empreendimento, conforme Tempo de Referência

}speciüico da Secretaria de Meio Ambiente. A celebração de Termo de Compromisso p⑤a mmpensaçãa
Im emissões deverá ocorrer até o dia 28 de fevereii'o de cada MO.i''

:oinunicw pre'lamente a SMA referente a qualquer mudança na latina opermiatla], antpliação au

quidção dc novos equipamaltas, tendo em vista que ahwações podem inOuencim a geração de ruídos
-em como a geração de efluentes e resíduos sólidos.i

Primeiro

diw / Anual /

Vig®cia da
Licença

Vigênçi8 ç14
Licença

30 dim

Relatório: atd

3 1.ól / Termo de

Compromisso: aó

Vigência da

Licença

Vigência da
Licença
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