
Prefeitura Municipal de Extrema
Av. Antõtlio Saem Pet'es, s/n - Tel: (35) 3435-3620 - CEP.: 37.640-000

Secretaria de Mleio Ambiente

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 029/2019

O Comelho Municipalde Desenvolvimento Ambiental CODEMA, no uso de suas atribuições quelha

confere o art. 2', incisos ] e ]], da Lei Municipal n' ] .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 Municipaln' 1.782

de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisa TT e VIVI, concede à iCOMM GROUP S/A, CNPJ

] 0.495.757/0003-19, localizada na Rodovia demão dias, km 947,5, Bairro dos Piões, no município de

Extrema/MG, a Licença de Operação - LO, com validade até 03-05-2029, para a atívídade de
estocagem e/ou comércio atacadista de outros produtos, no município de Extrema, Estado de Minas

Gerais, confomle processo 056/2018/001/2018.

Ressa[ta-se que a licença ambienta] em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, peia

requerente, de outras licenças e autorizações legalmente exigíveis.

[] Sem condicionantes

BI Com 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

As documentações comprabatórias do cumprimento destas condicionantes deverão ser protocoladas na Secretaria de Meio Ambiente (SMAS nos

' A qstoH será reelkada no término do pnzo de cumprimento dõ çondidonõnte.
' Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A documentação comprobatória do cumprimento destas condicfonaMes deverá çer

marltida no empreendimento.
O prometo deverá ser entregue a SMA para apreciação antes da implantação

' Recomendação da Equipe Técnica, baseada em últimos dados estatísticos em recentes publicações.
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Item Descrição da condicionante Prazo

0]

Realiza armazenamento e destinação adequada de todos os resíduos sólidos gerados do
emt»wndimento, iwlwive os rwiduos de Clasw 1 - perigosos, da'ando apfewnta inventário
uimestral de todos os resíduos sólidos gerados no empreendimentos e !manter documentação
comprobatória, com pronta recuperação, quanto à destínação fína] dos mesmos.) Os resíduos
sólidos com características domésticas eventu8Jmente destinados ao Aterro Sanitário Municipal
deverão estar obrigatoriamente acompanhados do respectivo Manifesto de Transporte de
Resíduos -- N'ITR- A apresei3iação do inventário deve observa o modelo padrão d& SecretaiÍa dc
Meio Ambiente

PHmeiro
invelltário: 90

dias /
Trimestral /

Vigência da
l.icp«.-a

02

Apresentar comprovante de treinamenta das colaboradores quanto à gestão dos resíduos
gerados pelo empreendimento. Tal treinamento deverá abordar: a) resumo teórico sobre
resíduos sólidos, classificação, impactos ao ambiente, riscos aos colaboradores e redução da sua
geração; b) indicação dos lowis de geração de resíduos no empreendimento; c} apíesemação
dos locais de armazenmnento transitói'io dentro do empreendimento e de destino final dos
resíduos gerados.J

óO dias /

Vigênc;a da
Licença

03 Obsewar e respeita.r os parâmetros estabelecidos pela Lei Estadualn' lO.100/1990, que dispõe
sobre a poluição sonora no Estado de Minas Gerais.i

Vigência da
Licença

30 dias04
Celebrar Termo de Compromisso junto a Swretada do Meio Ambiente para a mnlpcnsaçãü das
emissões de gases de efeüo estufa, referente ao Ano-Base 2018, conforme LÊi Municipal n'
3.829/2018 e DN CODEMA n' 016/20 18.i

05

Realizar coiBpensação anualdas emissões de gases de efeito estufa (GEE) do empreendimento,
referente ao mo base anterior, çoilsiderando o valor de referência poi' heaare pala restauração

flotmta[no âmbito do Prqeto Consewador das Águas, conforme Lei ]Uunicipa]n' 3.829/20] 8 e
Deliberação Normativa CODEMA n' 016/2018. Pam fins .de definição da compensação dos
anos subsequentes. deverá encaminhar, até o dia 31 de janeiro de cada ano, o respectivo
relatório de consumo de recursos hídricos e das Sentes de emissões de gases de efeito estufa do
empreendimento, conforme Termo de Referência especínJço da Secretaria de Meio Ambiente. A
celebração de Tendo de Compromisso para comlJmsação das enlissõw devuá morra aié o dia
2B de fevereiro de cada ano.i'4

Relatórios: até
3 1.0 1 / Temia

de

Compíomi8BO
até 28.02/
Anual /

Vigência da
1..icetlça

  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
ruídos, emissões atmosférims bem como a geração de efluentes e resíduos.i

Vigência da
Licença

07 Publicar a obtenção da Licença Ambiental em periódico ]oca] e apresenta oHgina] da
publicação.i

30 dias


