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

Secretaria de Mleio Ambiente

Conselho Municipal de Desenvolvimento .Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 030/2019

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

confere o art. 2', incisos le 11, da Lei Municipaln' 1.606, de 04 dejunho de 2001 e da Lei Municipal

1.829 de ]7 de setembro de 2003 art. 8' incisos ], ]] e ]]] combinado com o Decreto Municipal Do 1.782

de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisa ll e Vlll, concede à ANANDA METAIS LTDA, CNPJ
04.215.721/0015-75, localizada na Estrada Municipal Vereador Teca Bertolotti, n' 1425, bairro do

Rodeio, no município de Extrema/MG, a Licença de Operação Corretiva - LOC, com validade até

03-05-2029, para a atividade de fabricação de outros artigos de metal não especificados ou não

classificados, com tratamento químico superficial, exclusivo móveis, no município de Extrema, Estado

de Minas Gerais, confomie prowsso 024/2018/001/2018.

Ressalta-se que a licença ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pe]o

requerente, de outras ]icenças e autorizações legalmente exigíveis

[] Sem condicionantes

181Com condicionantes

(Válida somente acompanhada das condicionantes anexas)

O não atendimento das condicio.nantes do Anexo único implica na invalidação desta licença

Extrema, 03 de Maio de 2019

PAULO
CODEMA
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ANEXO ÚNICO

As documentações comprobatórias da cumprimento destas condicionantes deverão ser protacoladas na Secretaria de Meio Ambiente (SMA) nas
pr?zos estipulados. OBS: Mencionar o número do processo ( em todos os documentos a serem protocolados nesta SMA.

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

Serão nalizadu vistorÍu periódicas ao empreendimento. A doumenUçio compíobatória do cumprimento destas condidonantes deverá ser
manüdõ no empnendimento,

. O prajeto deverá ser entregue a SMA para apreciação antes da implantação.
' Recomendação da Equipe Técnica, baseada em últimos dados estatísticos em recentes publicações.

03 de Maio de 2Q19

Paxáló
Presa

le Pereira
CODEMA

Item Descrição da condicionante f' ' ' í;;;i

01

Monitorar os seguintes parâmetros de ente

OD, pH. !emperatw% materiais sedimenta\eis, sólidos em suspemão, detugentes e ólms min«ais, de
mordo comi Deliberação Nonnlati\:a Conjunta COPAM/CERFI.MG n' 01/2008. Serão considerado!

\ ácidos para fins de medições ambientais % relatólim de ensaia e certiHicadu de calibração emitida
por laboratórios acreditados nas tempos da NBR-lSO/IEC 17025, segundo a Deliberação Nomialiva
COPAM Do 216/2017.i

Próümo relatório

90 dias / Semwtral /

Vigência da Licença

02

Roalizw armamnamento e destilação adequada d
empreendimento, inclusive os resíduos de Classe 1- pangosm (óleos c graxas, EPls cantnminadm, água
de purga, lâmpadas e outros), devendo apresentar in\;entário trimestral de todos os resíduos sólidos

gerados no empreQndimenjoi e !nêntçr documentação comprobatória, çom pronta recuperação. quanto à
destinação ümal dos mesmos.s Os resíduos sólidos com características domésticas ex-enLualmente

destinados ao Aterro Sanitário Municipal deverão estar obJngatoriamente acompanhados do respectiva
Mmifwto de Transpoile de Resíduos - MTR A apresentação do invwtário dae obsetvaí a modela
padrão da Secretaria de Meio Ambiente

Prillleiro inventário:

90 di② / Trimestral

/ Vigência da

Liçei4a

03

Apresentar e implementar plano de gerência

tipos dc resíduos gerados e layout dos locais de geração e armazenamento, atividades a serem realizadas.

periodicidade de realização de treinamento e prazo de revisão) e aprescntal rompi'ovante anuial del

ttTiMiwBto dos colaboradora qmnto à gpsH9 dw i:Psiduw Bndos peb eiilpleendinento. Tal ue nlo: vu diõ
ueinamento devwá abordar: a) resumo teórico sabre resíduos sólidos, elassiflcação. impacte ao l®!ggmçnU: 90dias

mnbiente, riscos aos colaboradores e redução da sua geração; b) indicação dos locais de gaação de i
/ Anual /Vigência

da Licença
resíduos no empreendimento; c) apresentação dos locais de armazenamento transitório dentro dol da Licença
empreendimento e de destino ]lnaldos resíduos gerados. '

  Observar c atender aos parâmetros dc emissão dc cflumta atm
Deliberação Normativa CORAM n' 187/2013.]

Obwnw e respeim w puâiwuã esubelwiíiosjêh"i=i
poluição sonora no Estado de Minas Gerais.3

Celebrar Termo de Compromisso junto à Secretaria ãé Mêi

dc gases de efeito estufa, roferente ao An③Base 2018, çonfonnç Lci Municipal n' 3.829/2018 e DN
CODEMA Do Olfi/2018.]

Viⓑncia da l,ieença

()5 Vigência da Licença

06 30 dias

07

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

ao ano base anterior, considerando o valor de referência por hectare para restauração florestal no âmbito
do Projeto Conservador das Aguas, conforme Lei Municipal n' 3.829/2018 e Deliberação Nommtiva
CODEMA n' Oló/2018. Para fins de definição da compensação dos anos subsequentes, deverá
wcamhhar, ad o dia 31dc jwciío dc cada ana, o respeçtho nlaüório de consumo dc {wwsos Hdrlcos c

das fanles de emissões de gases dç efeito estufa do cmprmndimentQ, conforme Temia dç Rçfwêncin

específico da Secretaria de Meio Ambiente. A celebração de Tendo de Compromisso para compensação
das emissões deverá ocorrer até o dia 28 de f'evereiro de cada ano.í'4

Relatório: até 31.0}
r Termo de

Compromisso: üté
28.02 Anuaimçnte /
Vi@nçia da Licença

08
Comunicar previamente a SMA reí'erente a qua]quçr mudança na rotina operacional, aquisição de novos

equipamentos ou ampliação, tmⓑ cm vista que alterações podem hfluenci® a geração de fados, bem
como a geração de cllucnlcs e resíduos.i

Vigência da Licença

(» Publicar a obtenção da Licença Ambiental em paródico local e apresentar original da publicação.i 30 dias


