
Prefeitura Municipal de Extrema
Av. .António Suas Feres, s,'n - T'e!: (3S) 3435-3620 - CEP.: 37.640-000

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 037/2019

O Conselho Nfunicipal de Desaivojvilnento Ambiental - CODEMA, no uso de suas

aü'ibuições que ]he wnfae o art. 2', incisos ]e ]], da Loi Municipaln' 1.606, de 04 dejunho de 2001 e da laoi

Muniçipa[ 1.829, de ]7 de setembro de 2003, art. 8' incisos ], ]] e i]l combinado çom o Decwto Municipa]n'

1.782, de OI de agosto de 2006, art. 6', incisos ll e Vlll, concede ao anprwndimento LATICÍNIOS
EXTREMA LTDA, C:NPJ 26.349.858/0001-50, ]oca]izada na Estmda M]unicipa] da Layq km 10, Baixo da Laje,

no município de Extwma-h4G, a Licença dt Opor'açâo -- LO, com validade até 02/08/2029, para atividade de

»reparação do/afia e #aóHcaçâo de lzoüilo.s de/aücínfos". no município de Extrema, Estado de Minas

Gorai& conforme processo 006/2017/002/2018.

Ressalta-se qui;e a licença ambientalem apreço não dispensa item subsdüli a ablação, pelo ieqwrwte, de

outra liçenç② e autorizações legalmm① exigíveis.

1"1 enm -'n'iiõianan+--

119 Co.n aondicionantn

(Válida somente acompmhada das condicionantes anexas)

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

Extrema/MG, 02 de agosto de 20 ]9

PAU:
PRESA)

IQUE
DOTODEMA



Obsen'« e raspeiur H coiüiçõ« e limitcsimmmw de anissão de poluellt« atmosíéricm p«a Hontn
] ç w abclwidw na l)clilxwação Na!:malva COPÂM 187/2013, twm corno M padlõw dc qualldítdc

do ar dis;pastos nü Partida Normativa do TRAMA 348/19U) e Rewiuçãa CONAMA(X)3/1990,i
Vⓖênda da !icença

Realizar compensação anua! das emissões de gases de efeito estufa(GEE) do cmpreendilllento,
rcÊucNc ao alia bam ailtuiw, mnsidcrando o valor dc refcünçia por bcctaK para rcsbw®ão
Hw«la! o âmbilüílo Prdela Cou«\üdm dw Àgu®, co txne Lci Muúcipa! n' 3.82(9/2018,
[)cliberação Nwmatha C{)f)EMA #' 016/2ü18 ü hstmção Técnica SMÂ nó 003/2019. ?ara fins de
deiiiüçh da canpemação dw ulm sulnequenm, da'aá emalúlüm, aü o dia 31 dejümim de cada
wo, o respectivo relatório dc çoluumo dç rccursw hídricos G das fantcs dc çinissõw dç gmw dc c6cito
e$tuCa do emprcendhnento, confmmc Termo dc Refez'bacia e81 ciHlm da Sea'clwia de Meio
Ambiente

Relatório: até 31,Ql-/

09
Termo de Cümpramásso
até 28.ü2 /ihnuaimet'lte /

Vigência da Licença

Comunicar pmN'iammte a SMA mílnrente a qualquer mudança no planclamento da mtina opemciollal
ou aquisição de m\as eWipamemm, tendo em vista qw altaaçõn andem influewiw a gaação de
tüdw, bcJn mma a geração dc cfluwlcs e resíduos.'

10 Ulgênda da licença

Publicar a obtettção da licença Ambiental em periódico +oa} e apresetRar or④ina} da publiução.l

: As documentações comprobatórias da cumprimenta destas condicionantes deverão ser protocoladas na Secretaria de Meio Ambiente ASMA) nos
pnzos esdpulad«. OBS: Meticianr Q número da processo (g«Z©lZ8BIZalg} em tad« w do«imentes a seno prwtaeoladw nesta SMA.

' ;.q vistoria saá reaüzada rn túmido do prazo de ci.lmprimento da condicionante,
' Serão realizadas vistwias p rfódkas ao empreendimento. A documentação comprobatória da çumpHmento destas çandídanantm deve á ç

mündda no empreendimento,
' Q prole(a deverá $er entregue a SMA para apreclaçãü a tes da ímplantaçãa.
5 Recomendação da Equipe Técnia, baseada em últimas dados estadstlcos em recentes publteaç8es.

R.de agosto de 20 ] 9

Pa

Item l)acríção dü conditioit&nte Prazo

  Meter düwmaníaçãü con)pmbütóiia, m] praz:!ta ncupümção, quuitü ao cetü6cado de reBüârização
do uw dc letra(tmdcin) junta ao IEF - Imtitwo Estadual dc Flwesü.as, c qual)do do vcncimcMO da
mesma, r«querer a efbtiva íenmação.i

MmM em piora rwipeíação as certidões de ngdahda& do uso da ágmjunlo ao liniiMo Mhciro
de Gmtão das Aguas -- IGAh4 e, quedo do vcncimonto dm mesmas, raqua-a' ticíctivn ronavaçãa.i

Rmlizar a limpeza paiódica do sustenta de tratamento de efluentes sanitários e apíesentu

resíduos Bwadm aa limlsB;r4,]']

Vigência da Jimnça

Vigênda da licença

Primeira limpeza: até
3viv2a19

Amuaimente/V④ência da
Licença

02

03

04

Monihrar os scguhitw pwãmatías na mirada c saída do sistcina dc üatamento dc cfluclltcs
üldwtriais: DBO, DQO, OD, pH, kmperatwa., material sediiuwtáveis, sólidos cm swpemão,
detergentes e óleos e graxas, de acordo cair Deliberação Nomiativa Codunta COPAS/CERA-MG n'

SGgwldo a ])e].iber@o Narnwúva COPA]U n' 216/2017,'

Próxitno panito lamento:

até 30.08.2019/
semestral/ vigência da

 

Rwlizm o monitwamuito da água do çuíw hídrico rewptor, a nlmtmte e ajusank do ponto de
lançanlenlo dc eílucntw, dm següntw pwõmetlua : pH, tempwatwõ, DBO e oxigénio dissolvido, l .... . -Á.-
mn6omie Resoluç⑧ CONAm.4 n' 357/2005. Os íelatlMos de msaiw da'aão conter u condenadas l '' " s" v ç a'H' v. vv
geagrántcas dos pautas amashais de montante e jusante do ponta de lançameno final Serão jdias/ Semestral/ Vigência
considerados válidos para Hms de medições ambientais os ídatórios de a)saios e mrtiüicados de l da Licença
mliblaçãü emitidas pm lübanalórios acícditadm nos tcmlm da NBR-lSO/IEC 1702S, segu11dü a
[)e[iberação Nwmativa COPAA4 a' 2]6/20] 7.acaso ])da dHvi« nos resdtadas dm parâmeum
analisados, 8 penodicidüde de atendimento da condicionante podeis sa' revista

Amlazcnw c dcuinw de forma adequada de tadw ① rwldtiw ülida gerada nQ empreendimento. Próximo inventáíip= alAmlazcnar c üe.somar ae forma aacquaw ae todos os nsiauos sonhos gerados no empreendimento. l o.óximn inventada' a+ú
üclusive os resíduos dc Classe l-perigosos {águia de purga, soro do leito, etç), devendo aprnmtar l ' ' "" --v " - '+- - '-- -w' H'+
inventário uimestralde todos os resíduos sólidos gerados no ealpnendilnento e manter documwtação l 30.08.2019/Trimestral/
millprobatória, wm plwta wçupci=ação, qlmto à dcstinação ânaldos nicsnl08. A apiwmtação do l \nnência dü liceu,a
imvntário deve obsen'ar o modelo padrão da SwieUria Muniaipalde Meio Ambiente(SMA). l ' '''''' '- -- -''

Apresenta compruvante ünuüi da rwlização de treimmenlo du colaboradoíu quaiKO à gestão dos i .,,L.inn wamn'nrnn.a-
rcsíduos gerados pelo cmpremduncnto. Talücimmcnto deverá aborda: a) rwumo tcórim sobre I' ' " -v '-v"-p- v'a "ç
msíduos sólidos. çlusiHimção, impmtm aa ambiente, risca aa cdabwadores e sobre redução da sua l até 28.02.2020/
geração; b) indicação dos locais de geração de resíduos no empreendimento; c) apresentação dos l Anualmente/Vigência da
l«ais de amüzenamento ülansitóüo daitno do einpieenditttmta e de d«txnlo fínaldos r«idem l licença 


