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Conselho Municipalde Desenvot'Pimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 041/2019

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

aRibuições que Ihe wnfme o art. 2', indsos lç 11, da Loi Muniçipaln' 1.606, de 04 de junho de 2001 e da lzi

Muniçipd 1,829, de 17 de setembro de 2003, art. 8' incisos 1, 11 e 111, combinado çom o Decreto Municipal n',

1.782, de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisos ll e Vlll, oonccde ao emprwndimmto NUTRASSIM
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 08.798.010/0001-26,

localizada na Avenida Antõnio Sais Pera, n' 67. Tmmtes, tlo tnunicípio de Extrema-h4G, 8 Revalidação da

Licença de Opôr'ação - RALO. com wlidadc até 02/08/2029, para atividade do 'róHc'anão de pro(h/os

a/ime zn/es' nõo espec Prado.ç oz/ aão c/açi # :aços", no município do Exü'oma, Estado de Minas Gerais,

çonfomte prowsw 006/2014/002/2019.

Rnsa[ta-se que a ]icmça ambiental em@reço não dispwsa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de

outras licenças e autorizações legalmente exigíveis.

[] Sem condicionantes

181Com condicionantes

(Válida somente ammpanhada das çondiçionmtes anexas)

O não atuldimmto das çondicionalltes do Anexo Uúco hnphca na invalidação destalicatça
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ANEXO ÚNICO

Item Dwcrição da wndicionantc
Mallter umazenamento e destilação adequada de todos os resíduos sólidos gerados do
empa«tldimento, itlclwivc rníduos de Classe 1 - p«tgaws {ágtü de Fuga, làmpadw c
outros), doendo apresentar inventário trimenm] de todos os resíduos sólidos gerados no
einprwiadimento' e nunter dQwmenla@Q omproi)ataria, oom pronta recupaação, quaitto ã
desthação finaldos mesmos.' Os resíduos sólidos com cwwterístius düméstiws eventualmente
dwtinadas âci Aterra SanitáHo Municipal devwãa est⑥ ahí'igatoriammto acompanhadas da
respectivo Manifesto de Transporte de Resíduos MTR. A apresentação do inventário deve
obsen'u o modelo padrão da Secretaria de Meio Ambiente.

Aprwentar comprovante de ueinamento dos colaborado'es quanto a gestão dos resíduos gerados
pelo emprwndimento e mnteúdo abordado de acordo com a realidade da empnm. Tal
treiiwuettto dn'wá aborda: a) rwumo teóriw sobre rwíduw sólidos, classmcação, impactos aol
ambiente, riscos aos colabüradür⑤ e redução da sua gaaçaü; b) indica@o das louis de gera@ü
de resíduos no emprmndimento; c) apresentação dos leais de armazenamento transitório dentro
.g! gyp!!!yglpento 11 de dwtino anal dos rwiduos gendo&i

Manta plano de manutenção prwentíva da sistm de despocirameato, com üom c/ou limpeza
03 jpeãódiw d?s flltras e manutenção de registíddowmentação oompíobaóúa em prosa

04 Observar e respdtar os parâmetros estabelwidos gela Lei Estadual De lO.100/1990, que dispõe" ' i sobre a pduiçãü sonora no Brado de Mina G«ais.:
bHunl nNlpum l x s-!!ep ''==--' ' '':''"' -=

IRea[imr compenw'fãa ãrw8] dm emissõ« de genes de echo estuda ((]EE) do empíwndimento,
iefbmnte ao ano büw anteviu, wnsidaanda o pavor de rlefbdmia pu hecum pam [estaumção
üoíestal na âmbito do PtuÚeto Conservador das Aguas, confomte Lei Municipal n' 3.829/2018.
Deliberação Nomiativa CODEMA n' 016/20] 8 e ]mstruçào Técnica SMA a' 003/20]9. Para ülns

05 jde definição da compensação dos anos subsequentes, deverá encaminhar, até o dia 31 de janeiro
de cada ano, o resp«tive relatório de consumo de rwur«)s hídricas e das üontw de emissões de
gases de efeito ntufa do cmpreeildimeMo, conforme Teimo de Refuéncia espmíüico da
Secretwia de Meio Aülbiente. A celebração de Tento de Calnpramisso paa campema@o du
emissões devera ocorrer né o dia 28 dc fevereiro de wda ano.i'l
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da Liwnça

Comunica' previamente a vivIA re6erentc a quajqucr mudança na latina operacional, aquisição dc
novos equipamentos ou ampliação, tendo em vista que alterações podem influenciar a geração de
ruídos l)em Gamo a Benção de efluentes e nsíduos. '

Publicar a obtenção da Licença Ambienta]em pehódico ]oca] e aposentar origiwlda publicam;ão.l

Vigência da
Licença

' As documentações comprobatórias do cumprimenta destas condicionantes deverão ser protocoladas na Secretaria de Meio Ambiente (SMA) nos
pr?iaõ astiputada$. OBS: Mendanar o nilmara da processo {QQgZ2919Zg92Z2Q}9) em tadm m doeumantas a serem pmtacaladas nata SMA.

' A Mstorfa será rea lzada na término do prazo de cumprimento da condicionante.
' Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A documentação comprobatóría do cumprimento destas condicionantes deverá ser

mantida no empreendimento.
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