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Prefeitura Municipal de Extrema
i4v. .4ntónio Saem Pores, 3/tt - T'e1: (3S.) 343S-36)20 - CEP. : 37.64{)-000

Cortsetho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 039/2019

O Conwlho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, no uw de suas

aü'ibuições quc ]he mnfae o ai't. 2', incisos ]e ]], da Lai Muniçipa]n'] .606, dc 04 dojiuiho de 200 } e da Loi

l\auniçipa] 1.829, de 17 de setembro de 2003, art. 8' incisos ], ]] G ]ll, cofnbinado com o Decmto Municipal n'

1.782, de 0] de agosto de 2006, art. 6', incisos ll G Vlll, concede ao empleuidimento MUI,TILASER
INDUSTRIAL S.A« CNPJ 59.717.553/0006-17, localizada na Rua Josepha Comes de Souza, n' 162, Baia-o dos

Pares, no município de Exüema-h4G, a Licença dc Operação em caráter Corntlvo -- LOC. com validade até

02/08/2029, pwa atividade de 'j#zíórfcaçâo de e/e#'odo»iéslfco.s e,bu coinZ )neníe.s e/r/roe/eoónfcos. Mc./uxh'r

lâmpada; fabricação de pilhas, baterias e acumuladores: monmgem de lnáquims, apareltws ou equipamentos

peru íe/ewmunlc'anão e l Hormátfc'a", no município de Extrema, Estado de Minas Gaais, oonFoíme processo
050#018/(nln0] 8.

Ressalta-se que a licença ambientalem apreço nãü dispensa nem substitui a obtenção, pelo requetwte, do

outras licenças e autorizações legalmente engíveís.

[] Sem condicionantes

181Com condicionantes

(Valida somente acompanhada das çondiçionmtes anex®)

O não atmdimwta dm çondicionmtcs do An«o Único implica na invajidüção dcstaliçcnça

Extrema/)aG, 02 de agosto de 2019

iUE PEI(EIRAPAUL
PRESIDA



ANEXO UPHCQ

lmMw g«udm e lavou! dm lomis de guação e wnwemmelilo, aüvidades a s«em redizâd®, peüodiçidg©e de
ilealiznção de ueina11mto e prazo de rwisão) e aprescntw comprovantc anual dc trelnamenh dos
colaboradores quanto à gestão dos resíduos gerados pdo empreen(cimento, contendo o conteúdo

miniMrüdo npecifico para n realidade da empresa. Td ueinamen④ de\:erú üborüar: n) rcsulllo teórico sd)n

tmmitório dentro da empwçndimc a ç da distinto ãin Idw rmídws geradas

Plano o cumpro\nníü
dç trciltamQntQ: 90

()5

Obsen'w e respeita os pwàtMros w⑩lnknidw pela Ld Estaduüln' IO.l(W)/i990, qw dispõe soba a polwiçõo
snnom no Estado de Millm Guüis

Consenador das Âgxns, conânrnle Lei Municipal n' 3.829/201B, Deliberação Nommtixa CaBERiA n' t)t6/20i8

encaninJmí. aíé Q dia 31 de janeiro de mda alo, o l«pwtivo relatório de CQiusumQ de rwui os híddç% e das

oooncr até o dia 28 de üt efeim de wda aw.I'+

Comunicar prwiammte a $MA rcfm'cne a qm]qtiw mudança na rütioa apcmciana], aquisição dü nm'a$
[)8 jequipamcntos ou ampliação, tendo cm vista que a]temções podem influenciar a Benção de ruídos, bem como a

()6 3

()7

Vigência da Licença

Reiatóiiü; ad 31.⑩l /

Tcrtnü dc

Compmmiwo: até

Vigência da Licença

l As dowmentüç6es comprobatóflas do cumprimento destas condfebntüntes deverão ser protowlad na secmtaria de Halo Ambiente (SMAS noç
prazos estipulados. 08$; Meflçianlõr Q númen dp pmçeno {QaZalgüglZaig} em todolos dowmentw B senm plotoçoladw ITesb $MA.

' A vistoria será realizada no término da prazo de cumprimento da condicionante.
; Serão alhadas vistatfas periódims w empnefldimenta. A dacumemação campíobatóíia do cumpítmento destas eondidonantn d«ved õer

' a prqeta dwerá ser entregue a $MA para apreciação antes da implantação.
' Reüümeadação da Equipe Técnica, baseada em últimos dada es tii&õs em {eanta puUicações.

ÊbVe agosto de 20] 9

Item Descrição da condicionante Prazo

  Mmtw an prülüta nçupem②ü o ceni6lwdü de outlvgã do usü da ágm junto ao !R$tittütü NÍtneln de Güstãõ das

no\a portwia quedo da sw (ütmção.l

Até 22.05 .2Q22 /

D2

Realizar inonitommento dw seguinte paràn\ettm de elKmda e saída do sis⑩ma de tratamwta de eâ11ent«
(amü$tlageul wmpogta): D130, i)QO. OD, pH. tnnpcfatwa, imlaiais sedimwláveis, sólida an sw{)casão,
detergentes e óleos e graxas, de acordo mm])eliberação Nonnativa Codlmta COPAM/CERA-MG no 01/2008.
Seta wnsidemdos xélidw pam tltls de mediçõ② mnbiei i$ 08 RtBtõrios de ul$BiM e çêNiniQüdQ$ de ③libiB②Q

COPAM[n' 216/2Q] 7. }

08.10.2019/

 

Rmlim{ almazcmmwto ç dçslin«ão adequada dc lados w twíduw sólida gctadw da cmprewdimcnto,
ínülmixe os nsíduos dc Clawc ! - pçdgosm ①ilhas e bateria. EPk, óleos c gm)mls, tintas c solvcntw, lâmpadas

mmiu docummlaçào çonipíubalóiia, com pfnnu inupin2çàa quatro à desiiilação ]iaa] dm nlesmoü.3 {hl 91) dias/ TfimHud /

atar übdgütotiainmte acompmhadm do rwpecti\o Maniüeuo de Tmnsparte de Resíduos - MTR. AI
npreswtaçãa do invêntário deve obwrvar o in«leio @go da $weUria dc Mdo Ambiwte

Manter cm plonu recuperação üs licenças ambientais e equivalentes das emprwas maltratadas para o serviço del Vi8:meia da licença
unispol'íc e dutinaçüa íinaluubiuttaliltei\te adequatla dw lwídum dados no enlprüendinmiio.' l iwa qa uçenç


