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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 044/2019

O Conwho Municipal de Desenvolvhnento .Ambiwtal - CODEMA, no um de suas
atribuições que Ihe mnf«e o ait. 2', incisos le 11, da Loi Municipaln' 1.606, de 04 dejunho de 2a01 e da Lei

Municipal 1.829. de ]7 de setanbro dc 2003, aR. 8' incisos l. lt e 111, combinado com o Docmto Municipal n'.

1.782, de 0] de agosto de 2006, at. 6', incisos ll c Vlll, concede ao cmprealdiniento GALENA QUÍMICA E

FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 57.442.774/0{D9-47, localizada na Estrada Municipal Vereador Jósé

Lambi'tire de Oliveir% Do 1145, Baim) Rodeio, no município de Extrema-MG, a Licença dc Operação - LO,

com validade até 06/09/2029, pwa atividadc de "comércio afacadls/a du pnodura.ç Jur»iaclêu/lco ". no

mmicípio de Exaana, Estado de Minas Get:ai& wnfomie prowsw 008/'20]9/0012019.

Ressalta-w quç a ]i.çwça ambimta]mlapreço não dispenmnein substitui a obtenção, pela requam③, de

ouüm licenças e aüorizaçõm legalmen① exigíveis.

[] Sem mndiçionantes

181Com witdiçionmtes

(Válida somwte aoompmhada dw çmdiçiaílantQS mexa)

O não atendimento das oondiçionantes do Anexo União implica na invalidação destalicença.

Extrema/MG, 06 de saembro de 2019

PAULO
ARES: EDEMA



Item Descrição da c$adicionante

Realizar a limpeza pei'iC)dica dü sistema de tralãmeNO de efluentes sai3itáriós ê aprewntãr
dowtwntaçàa campfabütótia de..col.:ta, tratameMO t dcgittaçào üitiàlatllbi«ttalmelüe üdequüda l
das tesíduas geradas na ]tmpeza.''

Rmlizar wmazenamcnta e dcsthação adequada de todos os rwíduüs sõlid08 grados do
empreendimento. inclusive os resíduos de Cinge l H p«idosos, devendo aprwmtar inventário
trimestral de todos os resíduos sólidos gerados no empreendimentos e manter documentação
mmprobatória. çom pronta reçuperüção, quanto à doRina@o nnB} dos mesmos.s Os resíduos

dwwão wtw obfiguatíameae açomlunhadw do nnpmivo Manifesto de Tímspoíte de
Resíduos - MTR. A aprewntação do inventário dew observar o martela padrão d& Swíetada de
Meio Ambiente.

Pi'azo

Vi$êmiü da
limnça

inventário; 90
dias /

Vigêwía da
Licença

D2

Apraenta comprovanle dclreinamento dos colabmadoru quanto à galão dos resíduios gerados
pelo emprwndlmento e oonteudo abordado de awrdn çom ü rmh:düdé da. çntpima. laf
tnimmento dweíá aborda- ü) rewmo teóHao sobre resíduos sólidos, c! iülação. impactos ao
ambiente, riscos aos wlaboiadm'es e dedução da sua Benção: b) indicação dw Ideais de ga'açãa
de resíduos no empreendimento; c) apresentação dos locais de armmenamento transitório dentro
do wlprwndimeNo e de destino finaldos íesiduos 8endos, :

Observar e respeita' os parãmetras e«abe]ecidas pela ],eÍ Estadual Da !ü.lóü/lggü, que di'q)õe
sob'e a poluição wi11JH no E«ada de Milns G«ais '

Rmlizar wmpenmção anual das emissões de gases de efeito estufa (GEE) do empreendimento,

referente ao ano base antçlior, mnsida-ando o valor de m6erênçia por hmtare para reuaumção
floastal nü âmbito do PnÜeto Consewador dm Águas wnâorme Lei Munidpal n' 3.g29/2ü18,

l Delibemçãa Nomlatíva CODEMA n' 016/2018 e Ingmção Técnica SMA if D03/2a!$. Para fins

jde def;feição da wmpensação, dweíá emaminha{, aé Q dia 31 de jawiío de cada aw. Q
respectivo relatório de consumo de recursos hídricos e das fontes de emi õcs de gases de ⑧feito
estufa do empreendi.mento. çonÊormê Termo de Refêrênçia especifico da Secretaria do Meio
Ambiente. A çetebra⑩ü de Termo de Compromisso lüm mmpenmção das emissõw dwerá

Comunica píwiameme a SMA m$eteíite a qualqtia'íniudança na íudna opetadontalou aqúsição
do naves iWuipamentas. tendo em vista que alterações podem inDuênçiN' a ger8çãQ de i'MdQ$.
emissões atmosféricas bem como a geração de efluentes e resíduos.:

l Publica' a Qble@ü <h Licmçü AmbientüJ em p«iódioo i(}@l e üpfes«im' original da
publicação.'

90 dias Í

Vigência da
Licença

Ü4 Vigência da
Licença

3 i.O í / THtua

Anual /
Vigência da

1..iwnça

: As doçumentaçõos comprabetórleB da cumprimento destas condlclan fetos deveria $er prataçalãda$ nõ 5ecret#riB de Meia Ambiente ASMA) R98
pnzos wtipuiados. OBS: Memian'iar o número do praceno {®gZalgá81ZZglg) em todos os dotumemas a serem prototolados nnU SMA.

' A vBtorÍa sel'á nalfzada no término de pnzü de cumpHmonto da Gol\dldonan⑩.
' Serio mBliud s vistorias periódims a empre.endimento, A doçumentaçBg çompnobBtórla do çumprimpnb dw! s cond)cionBnles dewrg seí

Ptwid@l


