
Prefeitura Mttnicipat de Extrema
Av. Anlõnio Saem Feres, s/'n - I'e1:(3S) 343S-3620 - CEP.: 37.640-000

Secretaria de }.leio Ambb tente

Conselho Municipal de Desenvot'Pimento .Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 035/2019

O Conselho Municipal de Desenvo]vhnento Ambiental - CODEMA, no uso de suas

atribuições que [he confere o aR. 2', incisos ]e ]], da ].ei Municipal n' 1.606, de 04 dejunho de 2001 e da Lei

Municipal 1.829, de 17 de setembro de 2003, art. 8' incisos 1, 11 e 111, combinlüo com o Dwreto Municipaln'.

] .782, de 01 de agosto de 2006, at. 6', incisos ll e Vll!, concede ao empreendimento TRANSPORTADORA
LOG VALE LTDA+ CNPJ 06.988.314/0002-01, localizada na Estrada MunicipaIJosé Lanartine de Oliveira, n'

1145, Bairro do Rodeio, no município de Extieina-MG, 8 Licença de Operação em caráter Corntivo - LOC

'ad re;Acre/zdum", com validade até ]4m6/2029, para atividade de "esím'agem e/ou ca»iérclo a/ac'adf.çza de

ouo'os p/odwlos e "comél o afacadfs de prodzilos #u/macêafcos", no município de Extrema, Estado de

Minas Gerais, conforme processo 048/2018/001/2018,

Resulta-se que a licença ambientalem apreço não dispensa nan substitui a obtenção, pelo requaente, de

outras licenças e autorizações legalmente exigíveis.

[] Sem condicionantes

181Com condicionantes

(Válida somente acompanhada das condicionantes mex®)

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

Exüema/MG, 14 de.junho de 2019
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Daci$ção da coildicionan⑩
Realizar a limpeza periódica do sistema de de efluemes sanüá'ios e apresa)tar

rwiduos

e d#titlõção €1d$qllada ⑥ toda os r@dum sóiiliÜs geíBd® ⑧
o, imlusive os resíduos de Classe l perigosos, devendo apresenta inventário

trimestral de todos resíduos sólidos gerados no empreendimentos e manter documentação
quinto à dcsünação fintaldos mesmos.3 Os nesídum sólida

cm domésticas ao Atura Smitário Municipal deverão
Mmifbsto do Tmnspoíu de Rmídum - MTR. A

aprwentação do inventário deve observar o modelo padrão da Secretaria de &4eio Ambiente.

Aprosontar comprovanto do troinamonto dos colaboradores quanto à gestão dos rosiduos gerados polo
específico para a realidade da empresa Tal

treinammto doará al»Nu: a) resumo teórico sobre redduos sólidos, clauiHicação. impmbs ao
e dedução da gm g©ação; b) indicação dm lacas de gHação de

c) apivsmMçào dos lwaÉ dc
unto e de dostino finaldos resíduos gerados.

Obsewar e respeita os parâmetros wtabelectdos pela Lei Estadualn' IO.100/1990, que depõe sobre

Vigência da
Licença

Primeiro

inventário: 90
dias / Ttimestrd /

Vigência da

60 dim / Vigêmh

Vigência da

LiwnçB

Cumprir o estabelecido no Oãçio no 098/2019, teEbrefite à plupmhíecebida com $)íça do Termo de
paz compensação üs clnissóes de gasw de efbitü ostuíà, rllfbrsiM ao uio base

29.06.2019

Realizar compensação anual das emissões do gases do etbit

f[olest8] no âmbib do Pm8oto Conurvador das Águas coíl]bmw Loi ]üuaicipa] n' 3.829/2018,
DelibeTaçio Nomlüiva COI)EMA a' 0}6/201.& B hstniçü). 'Técnica SMA nü 0D3aO1.9. Pan 6m de

definição da compensação dos anos subsequentes, deterá encaminha, até o dia 31 de janeiro de cada
ano, o respectivo relatório de consumo de recursos hídricos e das contes de emissões de gases de
Chita esmfb do amplemdimontü, oonfolme Tem)o do Rafêl6nlcia específico d& Swretaria do R4eio
,4nibiaie. A celebração de Tendo de Conpinlnnso pwa coinpwsação das atlissões dama ooorrer

3.}..O.l, / Temia.de

Compnoihsso: até
28.Q2/

Anual / Vigência
ü Liceu)p

l As documentaç6es comprobatórtas do cumprimento destas condicionantes deveria ser protacatadas rtü Secretaria de Meio Ambiente (SMAS nos
prazos estipuladas. OBS: Mencionar a m3mena da processa {g$êZalg@QI/zelo) em fadas as documentes B senm protooaladas nesta SMA.

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

' RecomenüaçlQ da Equipe Téalca. baseada em ÜHmos dado! est3tfltlce: em renomes publlcaçBes.

g: ]4 dejmho de 20i9

Pa! Pc

até o dia 28 de &veniro cle nda mo;'''  
07

Comtnlicar pmviamente a SMA referente a qua]quer mudança na rotina opermiona] ou aquisição de
novos equipamentos, tenda em vista que alterações podem influenciar a geração de ruídos, emissões
atinmíêricas bem mmo a gnação de efluentes e resíduo. !

Vigência da
Licença

  Publica a obenção da Licalça Anüimülan periódico lacale aprual@ oíiginalda piiblicação.i 30 diw


