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Conselho À4unicipat de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 043n019

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

ambições que [ho canfae o art. 2o. incisos J o ]]. da Loi Municipa]no ].606, de 1)4 dejmbo de 2001 e da Loi

Municipal 1.829, de 17 de setembro de 2003, ait. 8' inçism 1, 11 e 111. çambitlBdo çam o Decreto Muniçipaln .

] .782, de 01 de agosto de 2006, art. 6o, incisos ll e Vlll, concede ao amprcmdimento EXTREMA LOG EX

ARMAZEM GERAL LTDA, CNPJ 27.985.15]/0001-00, localizada na Estrada Municipal José Gerando

Amai'ácido Fisgão, Do 2721, Bairro Ponte Alta no município de Extruna-MG, a Licença de Operação -- LO,

com validade até 06/09/2029, para advidade de " f/ocagem eZozícoméK'fa aíacadiszn de o o'as p/.IMwros ", no

tnunicípio de Extneltla, Estado de chinas Gema. confomte procnso 046/2Q18/001/2018.

Rwulta-se que a licença ambientalem apreço não dispensa nem substitui a obtm@o, pelo requwente, de

outra [iwnças e autorizações ]egahnmte exigíveis.

[] Sem wndicianantw

llB Com condiçionan®s

(Válida somente awmpmhada das wndiciomntw anexas)

O não atendimento das mndicionantes do Alwxo União ilnplim na invali&lção destalicença

Exüema/MG, 06 do sotembm do 2019
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l③m Descüção da ite Prazo
Primeira

Vigêmia da
Liwnça

l dwumentação comprabü6tia de Gaiata, üatammta e i;lestillação âlnai ainbientalinmte adeqüüda dw

02 Realiza adequação do local de annazonamenlo tímsitório de resíduos sólidos do empreendimento,
çonfonm prwoniza B NBR 11174/] 990
Kwltzar armazmmneMo e deshnaçüo adequada de toda os residuw sótidw gemdm do
miproendinnato, inclwive as rcsídtãos de Clasw 1 -- pu'iginu. doendo @rwmtar iwemàno
trimestral de todos as residws sólidos geradas m emprwndimmto' e mamoa dacumemaçao
comprobatória, com pronta recuperação, quanto à destínação final dos mesmos.l Os rniduos sólidos

cüm caractnísücas doméstica e\rentualnlalte destinadas ao Aterro Sanitário Ntlaucipal deverão

aprwmtação do inventário deve observar o modelo padrão da Sea«aria de Meio AmbiaMe.

diw /
Trimesüa! /

Vigência da
l,içenÇn

03

ApresenM çompioval⑩ de treinamenlo dm colaboradows qiwlto à gestão dos residlns gerados pelo
empreendiiiiêilto, com a canteúda iibardüda de acudo cam a ie:alidade da enlpreu. Taltreimmenta
deverá aborda: a) resumo teórico sobre resíduos sólidos. clarificação, iinpaclos ao ambiente, risca
aos wlaboradoíw e síhn ílldução da sua@rEuçüo; b} indicação dos loçab de geí:bçüo de resíduos iD

04
90 dias /

LÍ«:'ç' letnpromdimelito; c) apreswtação dm locais de annazenai11wto
ettipreendimmto ü de dntin:ia Htnaldm r«ídtlw gerad«,'

Observa' B respeitar 03 parâmBtmps wtabelocidos Rola Lüi Estadualn' lO.la0/199a. que dispõe sobre
& poJui②o sonora no Estado de À4hm Gerais.'

Realimr oompeísação anual dw emissõw de gasn de efeito nuca {GEE) do eíTtpíealdinunto.

refwente ao mo bne anuiu, corwiderando o vala de tehrência par tteane pam resütn'ação
florestal nlo âmbito do Prajeto Consen'adaí das Águ⑤, combmle Lei Municipal Ha 3.829/2018,
Deliberação Nomlativa CODEMA n' 016/2018 e Instrução Técnica SMA n' (003/2019. Pwa fita de
definição da compensação dos anos subsequentes, deverá encaminhar, até o dia 3 1 de janeiro de cada
ano. o respwtivo relatório de consumo de lwursos })idricos e das fores de omissões de gwm de
cíbiw wtuãa d) empíoenditntento, çonfom)e 'termo de Re6mência wpwifiüo da Sewawiü (b {Weio

AmbieiM. A mlebração de Teixno de Comproínlsso para compelnação dm emissões deterá ocoller
⑩é o dia 28 de {bv⑤eka de cada an\o.:''

Comunicar previamente a SMA referente a (qualquer mudança na rotina operacionalou aquisição de
nowm equipmlentm, tendo em esta que alterações podem infl\iwcia- a $emção de rudes. emissões

Vigência da
Li«nça

3] .01 / Ta13n
de

06 ComWomisso:
aü 28.Ü2
,\Dual /

!.

Vigêmh Ü
Licença

Vigência da

Pubtiwr a obtenção da Licença Ambiwtai em periódico lwale apresünür wigina! dülwblicação- '

prazos mtlpuladas. QB$: Menlcianat a nijmera da pmçuso {Q©ZZQlga91Zlglê} em todas as documentes a ferem ptoucaladw nutH SMA.
' A vistori s á allzõdB no térnoino do prazo do çumprimento d oondkionõnto,

s Racamertdaç:o da Equipe Técnica, baseada em últimos dados estatbtic« «n reeentn publicações.

Exüema/MG, 06 de setembro de 2019


