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Ax. Antõnio Saem Pores, s,'n - Tel:(3S) 3435-3620 - CEP.: 37.640-000

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA A$fBIENTÁL 034/2019

O Conselho Municipal de Desenvolvimellto Ambiental - CODEMA, no uso de suas
atribuições que Ihe confie o art. 2', incisos le 11, da Lei Municipaln' 1.6Q6, 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 Dwreto Municipal n'.

1.782, de 01 de agosto de 2006, alt. 6', incisos ll e Vlll, concede ao anpreendimento KIDDE BRASIL LTDA,

CNP1 66.220.047/0001-7g, localizada na Rua Rodovia demão Dias, km 936,6, Bairro do Rodeio, no município

de Extraía-MG, a Licença de Operação em caráttr Correüvo - LOC "ad n ápren ü»I", com validade até

14/06J2Q29, pua attvidade de "eslamparia. .»nilaria e latoaria com tratamento químico sulwt#ctal, ucceto

i)$cMas automotivas", "fabricação de aneÍbtos de borractw tais como peças e acessórios pwa veículos,

maquinas e apamlhos. correias. canos, cubos. artigos pam uso doméstico. galochas e bota, etc. inclusive

artigos de 'pestuát'io e equipamentos de segurança;; e "produção de substâncias químicas e de pl'odutos

químicos inwgânicos. m'gâniços, organa-inorgânicos, excetaprodutos dera'ados do processamento dapetrõlea,

de roc/zas o/eí8e/zas, do can,ão-de'pedra e de madeira ", no município de Extrema, Estado de Minas Gerais,

conforme processo 023/2018/a01/2018.

Ressalta-se que a licença ambienta] em apreço nâo dispensa ncm substitui a obtenção, peia requaente, de

outras [icençm e autorizações ]egahnente exigíveis.

[] Sem çondiçianaxites

181Com condicionantes

(Válida somente acompanhada das condicionantes anexa)

O não atendimento das condicionantes do l4D6xO União implica na invalid®ão destalicença

Extr@171W4 de junho de 2019
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ANEXO ÚNICO

Normativa CORAM ne 216/20]7.t

Manter inonitoramento dos seguintes pwâmetlos de entrada e saída do sistema de tiatmnnto
de efluentes industriais {amwtragem simpl«): DBO, DQO. OD, pH, tcmperatulz, maeriais
sedimentãveis. sólidas eln suspensão, detagmtes e ólms e graxas. de morda mm Delibenção
Normativa Codunta COPAA4/CERA-MG n' O1/200B. Serão considaadw validos pua üns del
medições ambientais os relatórios de ensaios e ceHiflçados de calibração emitidos por
laboratórios acred;tacos nos tempos da NBR-lSO/IEC 17025. segundo a Deliberação
Nomiaàva TOPAM n' 216/2D17,i

Realizar tinnitornmeNO doç pontos de mantailte e jumnn dn Ria Canal\ducaiz pam ns
seguintes parâmetros: pl{. tomperatum, DBO, oxigêMo dissolvido, de awrdo com Deliberação
Nomlativa Conjunta COPAS\l/CERH-MG n' Q1/2008. Serão consideradas validos para fins de
medições ambientais os reJuórios de ensaos e certiãcados de calibração emhidos por
labonatóri08 acreditados n03 tema da NBR-lSO/IEC 17025, wgmdo R Deliberação
Narrativa COÇAM n' 216/2017.i

i\presentar as licenças ambientais ou equivralentes das empresas Gontmtadas para tratmient;q
destinação final de resíduos sólidos e/ou efluentes do empreendimento.i

Mamar amiazenameMo e desüna@o adequada de todos a$ iesiduos sólidas gelados do
emplwndimento, ímlusive os resíduos de Clww 1- perigosos(EPls, óleos e gnms, tintas e
solve1ltes, lutos. e tamboms. de adithos. de pmduçao. de LGE, !empadas- e autlB-8), da'ando
aposentar inventário trimestral de todos os i'esíduüs sólidos gerados no emprwndirnentoí e
manter documentação comprobatória, çom pronta recuperação, quanto à destinação final dos
mesnms.' Os resíduos sólidos com mmteíísticas doménicas eventualiwnte destinados ao

Atente SmitáriQ Municipal dwerào esta obãgatoriamente acompanhados do rwpeaivo
Manifesto de Tíamporte de Resíduos - MTR A apresentação do inventário deve observ⑧ o
modelo padrão da Secretaria de Méío Ambiente.

Apresentar e implementar plano de gerenciamento de resíduos sólidos (conte\ldo mínimo:
descrição de tipos de nsíduos Suados e ]ayout dos locais de Benção e amazenamento,
atividades a saem reaiindas, periodicidade de realimção de tminamento, prwo de faisão e
ART do i:eqnnsável pela elaboração do plano). e aprewntu mmpmvante anual de
trtinamcnto dos col&bomdorps quanto à gestão dm resíduos 8trRdos pdo
empreendimento, contendo o conteúdo ministrado específico para a realidade da
cmpixlsa. Ta} treinlamentQ deverá abordar: a) nsumo teórica sobre resíduos sólidos,
classiülcação, impactos ao ambiente, riscos aos coiaboradoiw e sobre Tledução da nn relação; i

b) indicação dm locais do geração de i'wídum nlü emprwndimeaü; c) aptesenaçãü dm locais i
de amlannamelüü tíansitóHo deimu da eiilpreendimeiKtu e de dntino 611a] das íuiduos
geradas.'

Tíimestía! /

Vigência da Licença

03

até 15.08.2Q19 /
Semestral /

Vigência da Licen@

04

05

Q6

30 di«

até 15.08.2019 /
Trimestral /

Vigência da licerlça

07
lomorovante de

treinamento: 90 dias
/ Anual / \nlgência

da Licen@

alem l)mENção da condicionante Piuzo/Frequência

  Meter em pronta recuperação o ceitiâcado de outorga do uso da água junto ao Jnstihto
Mineiro de Gestão dm Âgum - IGAM e requere a eâaiva reilovaçàD prwiainlente ao
vcncimeMo da mesma apresentando cópia da nova pmtaiia quando da siu obteilçio.i

Mé 19.06.2027 /

Vigêmia da l,icellça



empreendimento, referente ao ano base anterior. oomiderando o valor de reÊuência por
hectare para restauração florestal no âmbito do Prometo Conservador das Aguas, conforme Lei IRelatório: até 31.01
Municipal n' 3.829/2018 e Deliberação Nomlativa CODEMA 11' 016/2018. Para fins dei/Tempo de

12 jdefinição da compensação dos altos subsequente, devuá encaminhar, até o dia 31 de janleho i Conlpíüittisso: ué
dççada ana; a resp«ti\a- rdatófiode-consuma derewrws hídriçüs palas ②titw dê-emis⑩wi 28.D2 .Amahnmte/
de gases de e6Uto estufa do empreendimento, conforme Termo de Referência especíãco da i Vigência da Licença
Swmtaria de Meio Ambiente. A celebração de Termo de Compromisso para compeitsação das
emissões dwaá ocoriu Ué o dia 28 de 6eveKiío de cada ana.i'4

A üstoda seta matizada tlo témljno do pnzo de cumprimento da cotüidonante.
' Seria realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A dacumentaç:o comprobatória do curnprtmento destas condfdanantes devera ser

mantida no empreendimento.

' Renintendaçãoda quite Ténia, baseada em ÚHmw dadas estaüçtõns em recenks publiçaçaes.

Exbema/MG, 14 dejunho de 2019.

dHàue PI)'eira
:OÜEMA

Item l)escríção da condicionante Prazo/Fmquêncía

. 08

Meter monitoramento da emissão de efluentes 8tinos6ériGos m roída da chaminé do filho de

mangas ABC, do filtro de xmngu BC e da enufb dR ubine de pintura, mnemplando o
paHmetro material partiwlado {l\1lP), de awrdo com os padrões de emissão prwistos na
Deliberação Nomaaiva COPAN{ n' 187/2013.i

Próximo

3 i.D] .2ü20 / Anual /
Vigência da Licença

09 C)bservar e respeita os parâmetros estabe]Kidos pe)a Lei Estadua]n' ]O. ] 00/1990, que dispõe
sobre a poluição sonda no Estado de Minas Gerais.3

Vigência da Licença

  Mmier o Plano de Anões Emergêmias - PAE atualimdo e em pronta rowperaçgo e, em caso
de acidentes. çom wz3menta. de pmdwm. l)eí:igason cumpt# ações. desçHtm- no. mesma. e
in6ormⓑ 8 Secretaria de Meio Ambiente.3

Vigênda.da Licença

Até
2S.07,2019  Cumprir o estabelecido no Ofício Ho 095/2019, referente à proposta recebida com força de

Tem)o de Compromisso. pam mmpensüção das emissões de gases de evito atulà. nfbKnte
ao ano base 20 ] 8.]


