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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 038/2019

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

aübuições que [he confie o art. 2', incisos ]e n, da ]ni Municipa! n' ] .606, de 04 dejunho de 2001 e da Lei

Municipal 1.829, de 17 de setunbro de 2003, art. 8' incisos 1, 11 e 111, combinado çom o Decreto Municipal n'.

1.782, de O] de agosto de 2006, ut. (í', incisos ]le Vlll, concede ao emprwndimento CARDANS EXTREMA
LTDA, CNPJ ]0.663.296/000]-84, localizada na Rodovia Femão Dias km 940, Bairro do Rodeio, no município

de Exü'ema-MG, a Licença dt Operação cm caráttr Corrttivo -- LOC. com validade até 02/08/2029, paa

õttWde de "fabricação de máquinas. aparelhos. peças e acessórios sem tratamento químico supeT$cial". Ba

município de Extrema, Estado de Minⓑ Gerais, conforme prowsso 037720]8/001/20]8.

R«saiu-w que a licença ambiwtalem apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de

ouH② liçenç② e autorimções legalmente exigíveis.

[] Sem condicionantes

181com condicionmtes

(Válida sammte acompmhada das mndiçimantes anexa)

O não rendimento das condicionantes do Anexo único implica na invalidação dntaliwnça

Extrema/MG, 02 de agosto de 20 ]9

PAULO
PREMI.D

lí. .{'$.



ANEXO ÚNICO

Descrição da condicionante '
Manta' em pronta rwuperação a çertiHicada de n:gistro de uso insigniHiçante de rwursa hídrico i Prwo
junto ao in«ituo Miwiro de Gestão das Aguas - !GAM e í:oqueru' a elüim iuwvação,l 29.08-2021/
pieüamente ao vencimento da mesma, apresentando cópia da nova certidão quedo da dual Vigência d&
obtenção.' l Licença
Manter regulaizada e em prailta rwuperaçãa a nluênçia e/ou CaturB de ãiÚça &ii;leia ã;t 'Ügãiii;ã;
esgoto sanitário do empreendimento fornecido pela concessionária local COPASA.] l Licença
Meter uv!! enamenlo e deslimção adequiada de !od03 0s rwíduos sálid« suados do
elnprwndimento, inclusive os e íduos de Club 1 - perigoms(ólms e graxas, EPls c euopas

cüilhlninadas, água de purga, lâmpada e outras), devendo aprewntu' inve13táiio trimesüalde i , Primeiro
todos as resíduos sólidos gelados no empreeadimentoie manter documentação comprobatóiü,l .:inventário' 90
com pronta recuperação, quanto à destinação final dos mesmos.3 Os resíduos sólidos comédias / Fr«}uéneia
owacterístiçm doméstica eventualmente destinados ao AlenTO sanitário Muinicipal óeveraol

Tiimestial /

estar obri@toriamente acompanhados do respntivo Mani&sto de Tünspoíte de Rwiduos - Mgewia da
M'IR. A aprnentação do inventário dwe obsen'ar o modelo padrão da Seaeíaria de Meios l"lança
Ambiente.

Apresentam' comprovante de treinamento dos colaboradores quanto a gestão dos resíduos
gemdçns nQ emprwndimento e mnteúdo abordado de acordo com a wa]idade da empresa. Ta]
n-einümento devota abordar: a) resumo teórico sobre imiduos sólidos, çlassiíica@o, impacte i . ,".lw"' '.
ao ambieMe. riscos aos colaboradores e íochibção da sua geração; b) indicação dos locais del

Vigência da

guação de resíduos no empreendimento; ç) apresentação dos lomis de armam;emmmtol L'vença
tmnshório dentro da empreendimento e de destino finaldos resíduos gerados.Í

Obsen'aí e respeitar os paíâmetms estabelecidas pela Lei Estadualn' lO.IOO/1990, que dispõe
sobre a poluição sonlora no Esado de hdinas senis.3

Realizar wmpensação anual dm emissões de gasw de efeito ntufa {GEE) da
empreendimento, referente ao ano ban anterior, considerando o valor de re$erêwia por
Itwtare para restauração llotwtal w âmbito do Piojeto Conservada das Águas, mneomle L.eil. .Relat6t'io: até
Municipal n' 3.829/20i8, Delibaação Normativa fOnEMA ü' Olü2018 e lwtrução tócnical3i.oi/ Termo de

SMiA n' o03/2019. Püm ãw de deãniçãü da comllensação da-s anw «tbWueiuu. dweü i
Compromisso

até 28.02
encanliiüar. né o dia 3] de janeiro de cada ano, o respectivo relHório de conmmo de iecursosl . -v

hídricos e das Santos de emissões de gases dü oüuto estufa do empreendimento, conEumol
Anualmeae /

Termo de Referência. específico da Secretaria de Mleia Ambiente. A celebração de Termo de agência da
Cümpromissü para compensação das emissões deverá ocower até D dia 28 de fevereiro de çadal cença

Catiunicar previamente a SMA íe6«ente a qualquer mudança nia rotina op«wionial, aquisiçãol ,,. . ' .
de ROV03 equipamentos ou ampliação, tendo em 'esta que altenições podem influencia al Vigência da

gera@o de roídos. bem ççtHQ a geração de eâue « e f íduos.i UGença

Publicar a obtenção da Licença Ambiental em periódico local e apresentar original da
publicação.

ano. ' '

Vigência da
].iwn@

30 dias

* As dowmetltações çamprobatóriw do wmpíirnl'Cata destes condiçianlantes deverão ser protoçoâõdas na S«recria de Meio Ambien:e ASMA) nos

A stoda s rá realinda no tém! no dp píõza dB wmpíimento da çondiçíonente.
' Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A documentação comprobatória do cumprimento destas condicionantes deverá ser

matüda na empnendimento.

' Recomendação da Equipe Técrllca, baseada em últimos dados ;tidos em mcelttes publicações.

agosto de 2019
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