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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 033/2019

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

suas atribuições que ]he confere o art. 2', incisos ]e ]], da Lei Municipal n' 1.6Q6, de 04 de junho de

200] e da Lei Municipal 1.829, de 17 de setembro de 2003, art. 8' incisos 1, TI e 111, combinado com o

Decreto Municipal n'. 1.782, de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisos ll e Vlll, concede ao
empreendimento TAIFF-PROART DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA,
CNPJ 04.370.561/0002-14, localizada na Rua Rodovia Femão Dias, km 947,5, Bairro dos Pares, no

município de Extrema-MG, a Licença de Operação - LO "ad rl:/b'enc/WPPz", com validade até

14/06/2029, para atividade de "eÃ/ocagem e.'bz/ c'omérulo a/acadf.ç/a de ou/ro.ç.produ/as ", no município

de Extrema, Estado de Minas Gerais, conforme processo 047/20] 8/00]/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 mndicionantes mexas)

O não atendimento das condicionantes do Anexo União implica na invalidação destalicença

14 de junho de 2019



ANEXO ÚNICO

rof«eMe ao ano baw anular, considerado o vala do refnência por hectmo para restauração
florestal no âmbito da Prdeto Conservador das Agu⑩ conforme Lei Municipaln' 3.829/2a18,
Deliberação NouDativr8 CODEMA n' 0}6/2018 e Insln]ção Téçnim SMA n' 003/20]9. Pma
fino de definição da wmpensação dos anos wbsequemw. deverá enmminhw, 8té o dia 3 ] de

Relatórios: até
3 1.0] / Termo de

Compromisso04

As dowmentações compmbatdrln do wmpdmento destra cortdiciananta deverão ser protoaoladas na Secretaria de Meia Ambtetlte ASMA) nas

A vistoria será realizada no término do prazo de cumprimento da condicionante.
Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A documentação comprobatóría do cumprimento destas condicionantes deverá ser
mantida no empreendimento.

'Q priqetQ devíetá ser entregln a SMA para apreçiêrção antes da implantação.
' Recomendação da Equipe Téçnin, baseada em últimos dada wtatístiços em reantm publiuçõn.

3

Extrema/MG, 14 de junho de 2019

e Perjára

OI»MA

  Comunicar previamente a SMA refuente a quülqua mudança na latina opaacional ou
aquisição de novos eqüpamemos, tudo em esta que ahanções podan inüuellçiw a canção de
ruídos, emissões attntosíêHus bem como a gaação de efhentes e resíduos.3

Vigência da
l.içwça

06 Publimr a obtenção da Licença Ambiental em periódico local e apresentar original da
publicação.l

30 dias

Item Descrição dü condicioniante l

0]

Realizar armazenamento e destilação adequada de todos os resíduos ②lidos suados do
empreendimento, imlusive m resíduos de Classe l u perigosos, devendo aprewntw inventário
trimestral de todos os resíduos sólidos Rendas no empíeendimeNoi e manta- documeMüção
coinprobatóHa, com pronta rewperação, quanto ã dutinaçãn anal dos mesnms.} Os resíduos
sólidas com camcta'ísticas domésticas urcntualmCRte destinados ao Aterro Sanitária Municipal
deverão estar obrigatoriamente acompanhados do respectivo Manifesto de Transporte de
R«ídws - MTR. A õpíenntüçüo do inventado de\e obsavw o in«leio pad!'ão da Seca'etária de
»feio Ambiente

dim / 'himeura]
/ Vigência da

Licença

02

Aprenntar comprovante de treinamelito dm colaboraííwes quinto â gestão dos re$íduas
gerados pelo empreendimento, com o conteúdo ministrado específico para a realidade da
empresa. Tal treinammto deverá abordar: a) resumo teórico sobre resíduos sólidos.
classificação, impactos ao ambiente, ãsçm ao$ coiabonidoíes e sobra neduçãa da sm geração;
b) illdimção dos !orais de gu:nção de iuiduos no enWreelidiintent c) apnwiuação dos locais
de Hm8Hnammta !raasitótio derüro do empremd+meMa e dc destinla- anal dm r«iduos
gerados.i

90 dias /
Vigêiüa da

Liwnça

03 Observar e respeitar os paràmetüos estabelecidos pela Lei Estadua]n' ]O.]OW]990, que dispõe
soba a poluição somam no Estado de N4inas Quais.i

Vigência da
Licen②


