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Av. Antõnio Saem Feres, s,'n - Tel: {3S) 343S-3620 - CEP. : 37.640-00ü

Secretaria de}.4eioÀmbie te

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 036/2019

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, no uso de suas

aüibuíções que Ihe confie Q art. 2o, incisos le 11, da Lei Municipaln' 1.606, de 04 de junho de 2001 e da Lei

Municipal 1.829, de 17 de setembro de 2003, art. 8' incisos l, lle 111, combinado com o Decreto Municipaln'.

1.782, de 0] de agosto de 2006, ait. 6', hlcisos ll e Vlll, concede ao empreendimento ISA GARCIA ROSA

PICONE -- LOTEAMENTO AlIRANTE DO MATÃO, CPF 302.267.246-20, localizada na Fazenda do

Matão, Baiivo Virgem do Jogo Pinto, no município de Extrema-MG, a Licença Prévia c Licença de Instalação

(LP+LI) "ad PÉ:áerendum ", com validade até 14/06/2025, pwa atividadç de "/o/Cume/zlo de .ço/o zíróana .fura

./?nrs exc/u.çn'a otrpledomfnazzíemenre sêde/zwals ", no município de Exüema. Estado de Minas Gerais,
confomle processo 012/2018/001/2018.

Ressalta-se que a licença anbientalem apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo iequnente, de

outras licenças e autorizações legalmente exigíveis.

[] Sem condiçionmtes

181Com condicionantes

(Válida somente acompanhada das condicionmtes anex®)

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

Exüema/MG, 14 de.junho de 2019

PAULõ'
PRESIDE:

iUE PARE
DOMA



ANEXO ÚNICO

Item l Descrição da condicionante
Comunicar previamente à Secretaha de Meio Ambiente soba o Início das obras de

o! l planagem, após piq(nteamenta e demaKaçia dos limites das Anãs Verdes, Áreas dei
Presewaçãç} Pemlarnrttz do. sistema viá+:io e dos, !ates; e ai)ós a obtenção da devióal g cia da Licença
Portaria de Aprovação do loteamento.ta

Realizar e manter cercamento" adequa

sinalização cam placas indkativas, mencionando no mínimo Q nome do loteamento, a ána Q
02 apara que se destina a mesma, podendo incluir recomendação referente Educação Ambiental, i ]i lüntaçio: óo dias /

a lim de wseBunr B impwsibbitidade de itRervençlo nessa árw, dw8Me e após n otiviúadesl g d8.dal.iwnça
de terraplanagem.3

Caso oconzm problem® como a d

prontamente com a rBpaíação imediata dos pontos atingidos, priorizando a compactação e ü
03 Íiwegetacão eln árms enl que possa cava' formação de talude, bem como a implantação düi. Vigêmia da Liwnu

cmaletas de retenção dou dewios com a finalidade de redução ou eliminação do poteucialde
risco quanto ao assoreamento de corpos hídricos.3
Realiza medida mmpmsatóda de eatuteza

du) Ul;EX pelos 68 (sessenta e oito) espécimes arbóreos a nnm wprimido& !otalinildo R$
$.289;$Q (oito anil dumQta$ ç aitçata ç n.Q\'ç íl?d+ ç çin.quçqta G6Qt#v@$ül quç deverá $et

M jpreviamente rwo]hida ao Fundo Municipal de Meio Ambienn(FMPSA). instituído pela Lei l Previamente à
Municipal üo. 2.482/2009. Para tanto, o depósito deverá sêr realizado na conta bancária da l supressão a-bórea
Píefêitum Municipal de Extnma. Caixa Eçonõmim Federal. A8êmia 27]5, Operação {X)6,
Conta Carente n' {)O.]31-9, com apresentação de eompíovante à Seadaíia de odeio

Prazo

Posturas do município do Extrema.S
Constar na contrato do venda de todos os lotes o se

cano pela nmntualção e vinil =a tio lae. conlt»'lw afago 18 dciLei Mtinicipaln' 8Q5/1990.

contrato padrão à Secretaria de Meio Ambiente.t

Executar o Prometo Paisagístico e monitorar o desenvolvimento das mudas utilizadas na

arboúa@o dus maçadas durante 03 (tios) anos a®s plamio, com subsitüção d&quelm que
não se desmvolveíem ou que Eoíem dwiflc8das.1'3

cmprcmdimmto

09 Vigência d& Licença

Q5

Constar no contrato de compra e venda dos ] l (onze) lota
quadra H o segúnte texto: "ResFufZar o reajo dmlnlxa "m)?z «a!#(mld7 " ⓕ 2.0 me/rus ao

.»nlb zb /:qázPiih ãEwp"; c apresentar cópia do wnuato padrão à Seuetaria de Meio
Ambien③.!  

06
Contar na wntíDto de venda de lados os Iates a seguiam tona: "H $íwmMüf,árl-wwpw
ates semente será efetuada sob prévia mtáltsc e autari=ação judo à Secrelmiü de )deite
,4mófen/e - .Sh,ÍH ",' e apresentar cópia do contrato padrão à Secmtaria de Meio Ambiente l

60 dias



Item Descrição da condicionante Prazo
Prometo; 180 dias /

Rmlizar Q reflolestamento/adenumento da faixa mfêíente à Alba de Pnseívíação
APP do curso hídrico local, bem como dos ELUP 4 e ELUP S (Matrícula Ml-l) e ELUP l

confomw meto(k)logra do Priljeto Conservador das Águas, com esp®amel:üo de 2m x 2m
entre as mudas, de modo que o totalde cada espécie não exceda a 15% (quinze por cento) do
total de mudas.t'3 lmente ao

até o ãm do 2e ma de

Vigência da Licença /

semestíalmeMe i

plantio

manutençõa e cromo'mr a umidificação das árms sob movimentação de tens espwialmente
em épows de estiagem, a âim de amenizar a poluição atmmMiçü, que pode ousar inoâmodos
Ü popuigção lowl'.

Apresentar iaudo de aprwação dos projetos do Sistema de Abastecimerrto de iigua {SAA) e
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) junto à COPASA, conforme DTB apresentada.i

Executar o respectivra píojeto do Sistema de Es8atamenta Sanitária ASES), de modo a Bamntir

a colete e destinação final adequada dos eflueMes sanitários geadas na «upaçãa do
jloteamonto, através da interligação da nde col«om local à estação de tratamento de
esgotos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, antes do início da
wupação dos Iates.

Awewntar cópia do Pragnma de Gerenciamento de Resíduos da construção chia {PGRCC}

do Matão e executar Q geronciamento das nsíduos Sendas de aeaído com definido no seu
conteúdo.

Destina mnetameMe todos os ruíduos sólidin Suados pda instalação do empleetidimeNo,
.inclusive os resíduos considerados Clmse D - Perigosos, conÊomie CONAMA a' 307/2002. e

manter compíovalites de destilação ambientalmente wn«a ein pronta recuperação.r

A partir da aprovação da primeira planta de construção em lotes da lotmlentü, Q
emprmndedor deverá disponibiliza caçambaÍs), nw padrõw d& Pre6Utura de Extrema, nm

entradas do emplwndimento para a wletü de rwiduw sólidos. onde a nt«mü gera rHirüdü peh
!)re$eitum. Quando. ho\ner maia.de 5WHa.dos.ates oçupadm, o emprmndedor dewí:â inForm J
a prefbítura para o início da colete nas residências.i

Observar e respeitar os parâmetros estabelecidos pela Lei Estadua]]O. ]00/1990 que dispõe
sobra a poluição somam no E«ado de bdims Gerais.l

ICünstaí em matnao de wmpm e venda nwalendüçõeg quaao a üdoção do üi)nJvi?itai11enm de
ágws pluviais çm ÊuturH«iiâiçüç,ã«: e aprwwtKlaâpia do çontaBio. '

Pub[içw a obtenção da Licença em periódico ]oca] e apresenta origina]da pub]içação.i

l

l

12

13

Vigêwia da Liwnça

Vigência da Licença

Vigêndü da Licença

das obra de

instalação

14

V@ente até ocupação

sup«iür a 5W. dos

17 Vigência da Licença

60 diw

30 dias

: As documetüações cotnprobatórtu do tumlprimentu destas condidonüntn deverão ser praoco+adüs na Secr«avia iie Mdo Ambiente teMA) lns praia ntipulüdas.

empreendimento.
D prqeto devota ser entregue 3 SMA para
Recomendação dõ Equipe Técnica. baseada

4
precia⑩o ntn da implant8Lção.
pm Últimas dadas ⑤t


