
Prefeitura Municipal de Extrema
Av. Antõnio Sais Feres, s,'n - Tet:(3S) 343S-362Q - CEP.: 37.640-QOO

Secretaria de }.{íeio Àwibiente

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 032/2019

O Conselho Municipalde Desenvolvimento Ambiental -- CODEMA, no uso de

suas atribuições que ]he confere o aü 2', incisos le 11, da Lei Municipal n' 1.606, de 04 de juiüo de

2001 e da Lei Municipal 1.829, de 17 de setembro de 2003, art. 8' incisos l, lle 111, combinado com o

Decreto Municipal RP. 1.782, de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisos ll e Volt, concede ao

empreendimento CENTRAL DE NÚCLEOS SILICOSOS LTDA, CNPJ 02.609.387/0002-94,

localizada na Rua Projetada, Rod Femão Dias, km 935,2, Disüíto Industrial das Pessegueiros, no
município de Extrema-MG, a Licença de Operação - LO(RevLO), "ad r(gb'endzam! ", com validade

até 14/06/2029, para atividade de 'aàrlcaçâó de e/ef/19do záç/lcaç e.'bu co/zpone/z/es e/e/roe/e/pânico.ç,

inc/usive/áp2pada.s ''. no município de Extrema, Estado de Minas Gerais. çonfonne processo

038n018/001/2018.

Ressalta-se que a licença ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, peão

requerente, de outras licenças e autorizações le③lmente exigíveis.

[] Sem condicionantes

lãg Com condicionantes

(Válida somente acompanhada das condicionantes anexas)

O não atendimento das condicionantes do Anexo Unico implica na inva]idação desta licença

Extrema/MG, 14 de junho de 2019
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02 Normativa Codunta TOPAM/CEKH-MG nü O1/2008. Serão considerados válidos pam fins de

medições ambientais os relatórios de ensaios e certificados de calibração emitidos por

labontódos acreditados nos tentos da NBR-lSQ/IEC !702S. segundo a l)elibemção Nom)atiw
CORAM n' 216/2017.i

Rmlizar amiazBnamentu e dwstinação adequada dr ti)tidos os resíduias sõlidw gelados (b

empreendimento, inclusive os resíduos de Classe 1 -- perigosos(EPls, ólms e graxas. lâmpadas e

outros), devendo apresenta inventário trimestral de todos os resíduos sólidos gerados no
empiwndimentõ' e mana' documentação comprobatóri& çom pronta rtcupwação. quinto â

: dmtiuãçãa anal das nxeuues.3 Qs siduas sólidos comçwacterísliçm domésticas eve \Malntente

destinados ào .Melro SanitáHo Municipal deverão esta obrigatonamene acompanhados do
respectivo Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR. A apresentação do inventário deve

absenw o nlüdelü padrão da SwKtaria de odeio :Ambiente.

Apiemntar e implenKntu plRim de gennci81nientü de inhluos sólidas (conteúdo míilinn:

descrição de tipos de wsíduos gerados e layout dos locais de geração e armazenamento,

atividades a serem realizadas, periodicidade de i'ealização de treinamento, prazo de revisão e
ART do íuponsávre] pela elabonção do plano) e apresentar comprovantc anual de
treínamento dos colaboradores quanto à gestão dos resíduos gerados pelo

empreendimento, eom o Conteúdo mhtstmdo mpmífteo lura R realidade da omprwa. Ta!

treinamento deverá abordar: a) resumo teóãco sobre resíduos sólidos, classíficaçãa, impactos aa

ambiente, riscas aos colaboradores e fedu@o da sua Benção; b) indimçãü das ]omis de Benção

de resíduos m empíecndimento; ç) aprcsmtação dos locais de ar:tttazenamento tmwitóão dentro

Trimestral /

Vigência da

Licença

Ptímeiro

hvmt&io: 90 dim

/ Tlãniestrü] /

Vigência da

licença

03

Plano e

compFovrante de

Vigência da

licença

fM.

2

Item Dwcrição da condicionante
Apresentar certiãcado de renovação da outorga do direito de uw de recursos hídricos egaduais.

emitida peia Instituto Mineiro dü Güstãü das ÁBuu - IGAM, 11efilíBMe m poço tulnlu de

requerer a eâetiva renovação da outorga previamente ao vencimento da mesmxi

Realizar monitoralnento dos seguintes paâmetros de enfada e saída do sistema de tratamento

de enuentes(amostragem composta): DBO, i)QO, OD. pit tempaatum. nWeíiais
sedimentáveis. sólidos em slupensão. dawgetüw e óJms e graxas. de awrdo wm Ddibeiação

 
180 diⓑ /

Vígêllcia da

Licença

  Pdmoifo relatório:

9D dw /

  do. empíwndimento e de destino finaldw.iuíduos.Sendas.i  
05 Observar e rwpeita os parâmetros estabelecidos pela Lei Estadualn' IO.100/1990, que dispõe

sobre a poluição sonora no Estado de Minas Gerais.'
Vigência da

Licença

  Cumprir o cstübclwido no Oãcio nn 094/2019, íe6ercNe à proposta recebida aom torça de

Tendo de Compromisso, pma çompmsação das.emissõ«.d&gases.desfeito uhih. reÊmmte ao
ano base 2018.]

Até

2$.06.2Q}9



]!!pl ' nutrição da condicionante
Rea[izü- compeiusação anm] du emissões de gases de efeito estufa(GEE) do eny)rmndimenta,

rtfbleMÜ ao ana base ameHür, comidwando o valor de nfbrência pür hwtan pua restawaçao

Deliberação Nomativa CODEMA Do 0] 6/2018 e instrução Técnica SMA n' D03/20] 9. Pwa fins

07 jde definição da compensação dos anos subsequentes, deverá encaminhar, até o dia 31 de janeiro

de cada mo. o respectivo relüório de consuma de recwsm hídricos e das fontes de emissões de

gases de e6bito estuda do emprwndimento. conforme Termo de Refêrêntcia espeoiHico da

Swretaiia de Meio Ambiente. A wlebração de Termo de Compromism paa compensação das
emissões deverá açormr até o dia 28 de üevueiro de cada &uo.1'4

Comunicar plenamente a SMA ro&Knte ü qualqua mudança na rotina operacional, aquisi@o

08 jde novos equipamemüs ou ampliação, tendo un Mata que alteraJçõn podem inRuenci⑤ 81

geração de n)idos, bem como a geração de eflunnte& e rwídt»s.l

r...\ IPublicar a obtenção da Licença Ambiental em periódico local e apresenta origina da
publimção.'

3 !.⑩}/ 'termo (h

Compromisso: até
28.02 /

Axial /Vigência l

dül,içm@ l

Vigêmb da
Licença

30 dias

' A vistoria será rulizada no térmilw do prazo de cumprimenta da condicionante.
Seria raaEiiad&s vistorias periódicas aa empreendimento. A documentação camprobatória do cumprimenta destas condicionantes deverá ser
mantida no emWeendimento.

. O pnqoto dBveré $er entmguB ã SMA pan ap7zciação antas da impianteçãa.
' Recomendação da !qulpe 'fécnÍm, baseada em última;s dadas est dsüms em tecentw publimçõ«.

Extrema/MG, 14 dejunho de 2019


