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Conselho Mutticipalde Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 045/2019

O Conselho Muinicipal de Dewnvolvimento Ambiental - CODEMA, no um de suas

atribuiçõ« que Ihe confere o art. 2', incisos le 11, da Lai Municipaln' 1.606, de 04 dejutiha de 2001 e da l,ei

Municipal 1.829, de 17 de setembro de 2003, art. 8' incisos 1, 11 e 111, combinado com o Dwwto Muniçipaln='

1.782, de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisos ]i e Vlll, concede m emprwndimmto INTECOM SERVIÇOS
DE LOGÍST[CA LTDA, CNPJ 03.857.930/0008-20, localizada na Escada MuniçipaIMíúa Margalida Pinto

"])ona Bolinha", n' 742, Baixo Pira, no município dc Extrema-h4G, 8 Licença dc Instalação Corntiva +

Licença de Open'ação - LIC + LO(ampliação)icem validade até 08n2/2029, para atividade do "esíoc'aEe#z

e/uu c'a/ tércio a/acud/s/u {k rlu/rai prudHZaw ". no muMçípio de Exü'em& Estada do Mhm Gerais coiúonne

prwesso 026/2018/002/2019.

Ressalta-se que a licença ambientalan apreço não dispensa nan substitui a obtenção, pelo requerente, de

olhas licenças e autorimções legalmente exigíveis.

[] Sem condicionmtn

181Com wndicionmtes

(Válida somente acompanhada das çondiciomntes anexas)

O não atmdimwto das condicionantes do Anexo União itnplica na invahd®ão destaliçença
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ANEXO ÉPICO

1.

Realiza monitoramento dos segúntes parâmetros de enreda e saída do sistema de tratmamlo de

eftuulíes: DBO, OQO, OD, pH, temperaluQ mateltais sedlmmtàwis, sólida em suspensão ④tnis,
daerguata e óleos e graxas de amido mm Delibwaç$o Nomutiva Cionlunu CORAM/CERA-MG
d' O1/2008. Serão comideratlm váiidu pua õm de mediçõw ambientais os íelRt6ria-s de eluaim c
c⑤rdflcadas de calibração emitidos par lagar tôda aaeãtadw no$ temtw da NBR-lSO/!EC } 7a2S.
segundo a De]iberiEção NQrmâtiv8 copas n' 2] 6/20] 7.:

Pingo

Semestral /

Vigência da
Ucen③

Rwlizu armazulammto e desthação adequada de tod08 w nsíduos sõiidw gelados do
empreendimento, tncluuvc w rniduos de Classe 1 - perigmos(lâmpadas), dm?wdo aprcsmm

doçunlwt®ãü cünõpfobat6riü. cam pronta recupwação, qumtü à dwtinação fittal tlw HHMW.3 Os
resíduos sólidas com características domésticas eventualmente destinados ao Aterro Sanitário

Ntunicipaldwelão e$üt abrigatanamente acompmtiadas do [wpwtixn Mmifêsto de Tlaltspoíte de

Mãa Ambiente.

Próximo

Q$,! 1.20 19 /
Trimestral /

Aprnentn comprwmle de treilmnento d① colabaadores quanto à gestão dw rwíduu getadw pelo
enlpiwfldimento e conteúdo übadado de acordo coma regi(jade da en)presa. Taltioinameilto (leva'á
aboídu: a) resumo teóriw soba resíduos sólidos, clüssiãcaçâo, impactos ao ambiente, riscos aw
coiabomdoim e sobra redução da sua Relação; b} indicação dm lomís de geraição ik ímíduos m
anpreendimento; ç) alxwentaçgo dw )orais de amlaaiwnenlo tralHitório dmtüo do
unpremdimento e de dntino finaldos resíduos Suados

Obsm,ür e respeitar as pwâm«trás cstübeJwidas peia Lci EstRduia]tf ]O.10a/] 990. que dispõe sabre
a polui@o seRIam no Estado de Minas Gerais. '

õl) dw /Vigência

04 Vigência da
Liçmça

Rea[izu ooinoe!)cação anual dm emissões de genes de dbilo wtu]ã ÍGEE} do anpremdimento.
ivfbrw@ ao ana base mteriu, wnstdeimdo Q vaias de reíbrêwia pw heçMre pam regtawação
florestal no âinbt④ do Prdeto Conservador das Á8um. conforme !,ei Municipal #' 3.829/2018.
Deliberação Normativa CODEh4A n' 0í6/2018 e Instmçâo témica SMA ti' 0a3/2019, Pwa ãns de

definição da compemação das mos subsequeaes, deterá encaxninhar, até o dia 31 dejaneiro de cada
ano, o mspectivo relatório de mnsumo de reculsas hídrica e das $nntes de emissões de gases de
etü⑩ ntulb da eml?rewduneiuo. oontbmle íêmio de Refbéima espoçiBw da SKretma de Mao
Anüimle. A ①lebraçãü de Termo de Conlpfiomisso pan a)mpefnação das anissões deverá ocalrw
nté o dia 28 de 6evwetro de cada mo.i''

Comunicar previamente a SMA referente a qualquer mudança na rotina operacional ou aquisição de

nova equipamentos. tenda enavista que alterações podem inflwnciar a geração de rüdm. emissões

Compromisso: até
28.Q2 i\üuaimente

/ Vigêmia da.
Liwl\ça

05

Vigêmia da

Publica a abençoa da Lice11ça Ambiental«n periódico ]üm] e apimentar ohginlalda publicação

l As documentações comprobatórias do cumprimento destas condicionantes deverão ser protocoladas na SecreMria de Meio Ambiente (SMA) nos

A vbtoli6 mrú realiuda no tómlino da piano de wmpHmento da wndicionanü.
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