
Prelfeiturü Municipal de Extrema
Av. .4nlóttio Saem Feres, s/'n - Tel: (35) 3435-3620 - CEP.: 37.64(}-000

Conselho Municipal de Desenvot'pimento Ambietttal

LICENÇA AMBIENTAL 042/2019

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

aüibuições que Ihe wnfac o art. 2', incisos l e H, da Loi Municipal n'] .606, de 04 dejuiüo de 2001 e da Lei

Muúcipo1 1.829, de ]7 de setembro de 2003, aH. 8o incisos 1, 11 e 111, combinado com o Decreto Municipal n',

1.782, de 01 de agosto de 2006, art. 6o, incisos ll e VIVI, concede ao empreendimento FORCE-LINE
INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÕNICOS LTDA9 CNPJ Q3.762.480/0002-05,

localizada na Rua Joseptm Catres de Souza, n' 85, Pães, no muuticípio de Exüana-MG, a Licença dc Operação

cm carátcr Corretivo - LOC, com validade até 02n8/2029, pam atividade de 'l#uórfcação de e/e#'odomé.sffcos

e/o& campo e /e] e/e#'oe/e//d fc'aa, imc/ /Pe/dava(&zs ", no município de Extrema, Estado do Minas Gwais,

çoníomie proçesw 03S/2018/QO1/2018.

Rçssa[ta-sç que a ]içmça ambiental em apreço não dispensa nan substitui a obtenção, pelo requerente, de

oub'as licenças e autorizações legalmente exigíveis.

[] Sem condicionantes

181Com condicionantes

(Válida somente ammpanhada dm condicionantes anexas)

O não ataidima)to das condicionantes do Anexo União implica na inva]idação desta licença

Extrclna/MG, 02 de agosto de 2019

PAM.o
PRESID:

'EREIRA
IDEM.A



laboratórios acreditados nos termos da NBR ISO/IEC 1702S, segundo a Deliberação Normativa
COPAM n' 216/2017.t

Liwn③

Realizam armazenamento e delMmção adequada de todos os resíduos sólidos 8eradm do
emprwndimento, iwtusive os rwiduos de Classe 1-- peiigasos (pilhas e batuias, EPls, óleos e
graxas, tintas e solventes, lâmpadas e outros), da'ando apresentar inventaria triMeSlraldç todos

m residual sólidas gerada na empremdimentai e manter dQcumenta@Q ccimprabatória, cam
pronta rewperaçao, quanto à destilação Hina] dos mesnns.a Os resíduos sólidos com

cwactedsücm domésdcu welltuabnente destimdos ao ,Mato Saiüáláo Munidpa! deverão esta

ohrigati:lamente acompanhados da íx:spwtivo Manifesto de Trawpaíte de Resíduos - MI'R. AI
aprewntação do inventário deve obwlvar o modelo padrão d& Secretaria de N4eio Ambiente

Apresentar e implementar plano de gerenciamento de resíduos sólidos (conteúdo mínimo
desori@o de tipos de resíduos gerados e layout dos locais de geração e arm enamenio,
atiüdades a serem rmlizadas, peritldicidade de nalim@o de treinamento e prazo de revisão) e
apresentar coniprovantc anual dc trein8mento dos colabondoin quanto à então dos
resíduos gerados pelo empreendimento, contendo o conteúdo ininbtrado especínKO para a
realidade da empresa. Tal treinammto deverá abordar: a) resumo teódço sobre resíduos

sóLIdos, clawi$1caçãü, impmiw ao lbiente, riscos üos wlaboradora € sobre rodul;ão da sm

Relação; b) indicação das locais de gwação de resíduos na empreeildimwto; c) apre8enu@o dos
locais de armazenamento nansit6rio dentro da empreendimento e de destino final dos resíd\ios
gerados.

Observar e iespeitat w pai'âmetrm estabelecidos pela l.#i Estadualn' lO.IOO/1990, qw dispõe
sôbre & palui@a wnaQ no Estada de Minis Gerais.:

invemário: 90 dias
/ Trimestral /

Vigência da

liwnça

03

wmprovante de
tfeinamento: 90

dias / :4.Dual /

Vigêwia da

Li«nça

Vigência da

Linn③

até l0.0$,2G}9 /
l)email: conforme

Cláusula TM③jfa

do TC Do

030/20i9

Cumprir o estabelecido no Termo de Compromisso n' 030/2019, referente à proposta para
compensação das emissões de gases de evito estuÊ& mfbrentc ao ano base 20] 8.t

lten} l)escHção da condicionante Puxo

01
Manter em pronta recuperação o ceúficado de outorga do uso de recursos hídricos junto ao
Instituto Mineiro de (festão dm Âgtus - IGAM e requerer a efüiva renovação, pícüammte aa
vencimento da mesma, apumtaldo cópia da nova portnia quando da nu ob1lnlção.J

Até 30.05.2024 /

'Wgênçia da

Liçmça



As documeí+tações comprobatóríH do cuntpriltnnta destas e,ondidonati8es demão ser pratoeaíadas n\a Secretaria de Meio Ambiente {SlüA) nos

A vbtütlü será realizada nü télniíto do paio de cumpiittettta da tondfdo:'lente.
' Serão reã]]2addg vistorlüs periódicas aa empreendimento. A documentação comprabatórla do cumprimenta destas condicionantes deverá sef

mantida no empreendimento.
' o prüjeta devera ser entregue a SMA para apreciação antes da !mplantaçâo.
' Recomendação da Equipe Téc11ia, baseada em últimos dados estatísticos em recentes publicações,

IG, 02 dc agosto de 2019

Pau
P] CODEX

     

 

Realizar compensação anual das emissões de gases de efeito estuen(GEE) do empreendimeMQ,

w6ennte ao aDIo baw amerior, considerando o vãlw de reâêrência pa heüwe para restauração
florestal no âmbito do árduo Conservada das Âguab Mamã Lci Mumcipa] ]i" 3.829/20]8,

Dclil)ctação Norlniativü COI)EMA DP 016/2018 e lwtnição Técnim SMA no(»3/2019. Pwa fias de

deülniçÊo d& compensação dos aws suba«luentw, deverá encaminha, até o dia 31 de janeiro de
cada ana, o respectivo relat-brio de consuma de re«irmos hídricas e das 6ontn de emissões de

gasw de eüüto e«uh do anpreendimento, çonli:»lne Tempo de Reíbrencia especíâco da
Smretaíla de Meio .AmbieNc- A celebração de Ta'mo de Compromisso pam compeinação das
emissõw dwerã awrra üté o di& 28 de fevereiro de cada ano.i-+

Comunicar previamente a SMIA referente a qualquer mudança na rotina operacional, aquisição
de novos equipamentos ou ampliação, tudo ml vista que altar;anões podem influeiuia a
geração de ruídos, bem como a gerliçào de efluentes e residual,'

3 }.O] / 'relnm dc

Catnpromisso: ⑩é
28.02 /

Vigência da
Licença

Vigência da
Licença

  Publicar a obtenção da Licença Ambiental em periódico lama e apresentar oHginal da
publicuçãa . l

Prazo: 30 dias


