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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 040/2019

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, no uso de suas
aü'ibuiçõos que ]he confie a art. 2', imisos ]e ]], da Lei Municipa]n' 1.606, de 04 dejunho de 200] e da Lei

Municipal 1,829, de 17 de setembro de 2003, aH. 8' incisos 1. 11 e 111, combinado çom o Decnto Municipaln'.

1.782, de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisos il e Vlli, concede ao emprwndimento GADOTI'l CAR

SERRALHARIA LTDA, CNPJ 04.020.125/000]-34, 1ocaHzada na Avenida Bmsil, n' 511, Centro, no

município de Extrema MG, a Liunça dc Opcnção em catáttr Corretivo -- LOC. com validade até
02/08/2029, para atividade de "mo/c&zgem de /e/mop/á.slfco nãa OIXmroc/arado, sem a zí/f/fiação de »za/éHa

prima reciclada ou com a utilimção de matéria prima reciclada a seco, seitlutilimção de tinta para gra»ação

no mmiçípio de EMcma, Estado de M.h® Gerais, çoílfarme pro«sso 039/2013/003/2018.

Ressalta-se que ajicmça ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo reqtKrente. de

outras licenças e autorimções legalmente exigíveis.

[] Sem condidonantes

181Com condicionantes

(Válida somente acompanhada dw wndicionantes anexas)

O não atendimwto das condicionultes do Anexo único hnplica na invalidação destalica)ça.
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ANEXO ÚNICO
item DmcHção da condicionante

Meter wmazemmento e destimção adequada de todos os ruíduos sólidos gerados do
empteettdimento, inclusive os residual de Classe l- {)«idosas (água de pwg% lâtnpüdm e
otüros), devendo aprewntar inventado trimestral do todos os resíduos sólidos gerados no
empreendintento' e maná« dQcument8@o oontprobai&ia, çom pronta íeçulxeíação, quinto à
destilação final dos mesnlw.' A apremntação do inventárb deve observar o modela padrão da
Seuetal:ia de hí⑩ia Ambietlre

Próximo

11,09.2a19 /

Vigência da
licen@

.Apresenta comprovante anual da realização de üeinamento dos colaboradora quanto à gestão
dos [esiduos gerados pelo anpíwndimento. Ta] treiilamwto devuá abordar: a) reuunlo teóiim
sobre resíduos sólidos, clmsifjcação, impaaos ao ambiente, iscos aos colaboradores e sobre
T:edu@o da sw geração; b) indicação dos louis de geração de resíduos no emprwndimmto; c)
apresentação dos locais dc annazenamcnto tramitório dentro do empreendimento e de datino
tímidas rwíduos gerad(K'

&é 08.05 .202W
Vigência da

Licença

02

11. 11,20}9 /
Amua! / Vigência

da Licença
Conforme

Cláusula Tw ira
do TC Ha

03 N4aNer o monitommeMO dos nodos externos de acordo wm os parâmetro estabelecidos pela Lei
Estaduald" IO.100/1990, que dispõe sobre a poluição sonda no Egado de h4inas Gerais.i

Cumprir o estabelecido üt) Termo de Conlproinisw n' 022/2019:
emissõw de gases de c6eito egüíâ, reíbrente ao ano bam 2018.i

rehrente à wlupensaçãa dm

Realizar compensação anualdas emissões de gases de efeito esnfa(GEE) do empreendimento.

re6wente ao ana ba® anteHar.«}nsidçrando o valor de referência par tteaare paa restauração
florestal no âmbito do PmUeto Conservador dm Aguas, çm6ormç Lei Municipal ti' 3,829/2018.

i Deíibc:ração Nom\atava CODEN{A n' 016/2018 e !wtnição Técnim SMA n« 003/20í9. Paa fins de

definição d& compenmção dos anos wbs«iuwtes, devuá enwminhm, até o dia 31 de janeiro de
cada ano, o respectiva relatório de consumo de recursos hídricos e düs Fontes de emissões de

gatas de efeito eguÊz do mnpreendimenta, confanne Tenho de Retérência especifica dB
ISecraaHa de Meio Ambiente. A celebra@a de Termo de Campmmism pam compensação das
demissões dwelÉ ocorrer aé o dia 28 de fev«oiro de wda mo.I''+

Comunicar piwiantente a SIDA refetx:nte a qualqua ínudmça m rotina opumiond.. aqüsição del

novos equipmlentos ou mpiiaç&o: tudo em vista que tuações podem influewiw a geração del
ruídos, bem Como a geração de iHuent⑤ e resíduos.'

Pub[icai- a. obten@o da Licença Ambiental em paródico ]oca] c apresenta original da
publica@o.'

Reiatório= até
31.QI / Tempo de
Compromisso:

aÜ 28.02 /

Vigência da
Licença

06

07

Vigência da
Licülça

30 dias

' i\s doçwnlentaçoes çomprobatórias da çximprimento desta eandiçio11antes deverão nr protowladas ne Secretario de Meia Ambiente ASMA) Rios

A v $t He será reafizadõ no tómifna do pêlo de wmpdmento da wndíçianêMe,
Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A documentação comprobatória do cumprimento destas condicionantes deverá ser
marüda çn empreendimefxto.

' Recomendação da Equipelémica. babada em últimos dados estadsticas em rewntn publicações.
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