
Prqfeitnra Mutticipal de Extrema
Ax. Antõnio Smas Pores, sf'n - Tel: (3S) 343S-3620 - CEP.: 37.640-000

Conselho IDü4utticipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 046/2019

O Conseho Muuüoipal de Dosmvolvimenta AmbimtaJ - CODEMA, no uso de suas
atHbuiçãos que Ihe wnfao o aít. 2', inçigas le 11, da Lei Muniçipala' 1.606, de 04 dejunho de 2001e da l.ei

Municipal ] .829. de ]7 de setembro dc 2003, aR. 8o incisos ], ]l e lil combinado çom a Decreto Municipal n'.

1.782, de 01 de agosto de 2006, art. 6', inlcisos ll e Vlll, concede ao empteendimaito SOFT Fll.M
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LT])A, CNP] ]0.829.587/0002-80, localizada na Av- Luiz
Alvos Caíxioso Sobrinho, Ho 250, Baitvo Tenentes, no município de Extn'eína-bÍG, a Linnça de Opep'anão

Corntiva - LOC. com validade até 06/09/2029, para atividade de "e.tíocage»í eZo ca íércfo atcíc-adf.çta de

ou/p'm'pradüai ", no município de Extroma, Estado de Mias Gaais, çonfame pro®s80 00],e0]9/00]/20]g.

Rçsw[ta-w que a licença ambienta]mlapleço não dispensa nan substitui a abtmção, peão l\equereitt6, do

outras licenças e autorizaçõwle8almente exigíveis.

[] Sem condicionmtes

181Com wndidowtes

(Válida somm① wompmhada dw cmdiçimmtas mww)

O nãc} atendimento das condicionantes do Anexo União implica na invalidação destaliçença

Extrema/MG, 06 de sucmbra de 2019

PRESA.D; 6oCOOKMA

09bel⑧/$



wm çlamcterísticm doméstica ewntualmente desdnttdos m Aterra Smitário Niwticipal deverão

l wurijbrigatadainente acompanhada do fespwtivü Mau6utü dc Tramp(me de Residixxs - M'TR A
l ®resentação do invemáho dwe ni)wrlalr o rrlodelo padrão da Secretaria de Mao Ambtailc

empreendimento, wm o wnüeüda minisüado espwíflço pam a realidade da empnsa Tal
treinamemo d⑤v8rá abordn= a) r⑤uma teórico sabre reddum sólidas, dassiõm@a, inlpactw aa
anbnme, risos üos colaboradores e sobro redução da sua güiação; b) indicação dos leais de
gelaçào de T«iduos no empruendiine11④; ç} aprwentaçü) dm locais de amnazcnamento transitório
detitrn do emprewdimenn € de destino ãntaldos wsídíns geraíbs.'

Vighcia da
Licença

03 9Q diu / Vigüicia
da Licença

04 Obsuvw o respeitar üs pmâmetiüs estabe]eçidos peia !ni Estadual n' la.la)/199Q, que dispõe sabe

a paluiçlo amara m Esndo de Mhm Gerais.:
Vighçia da

LiaonçB

Cumpú o estabelecido in Oficio n' ] S0/20]9, referente à proposta recebida com força de Terno de
Cona)íumnso. pua wmperisaçü} d© emissões de gases do efeito esufb. refemlM w mo bme

Rmiiar compensação anual dm emissões de games de deito esRih (GEE) da empremdimenfo,

refbrento ao anQ base arredor, considai'mdo o valor de refbrúnda por hwtaro pwa rü«aurüção
f[westa[ no âmbito do Píajeto Consewador das Água. coníbnnle Lei Municipal n' 3.829/20] 8.
l)eiibwação Noniutiva CODEMA n' 016/2018 8 limo)çâc} Tlimim SMA n' 003/2019. Faa $w dB
definição da compensação dm anãs sutnequaltes, dwerã encaminhar, até o dia 3] delaneiro de cada

efeito esNea do mlpi:üetldintmto, üontbmte Termo de Re$Hêmia wpwi$ico da Swraaria de Mdo

Ambiente. A celebração de Terno de Compromisso para compensação das emissões deverá ocorrer
tlü o dia 28 de hwnim de mda am.''+

Rélãtõfiós: até

Anual/ Vigência
da Licença

06

(omuniçar previamenw & $&lA reüíenn a qwiquw muiibr\ça na Kutim opeíwtowi: au aquisição de l
nova«+uipuwwos, tei3do an vista qm Bibe:3íüçõn podar iióuemw & 8eraçãa de niídos. emissõu
atmw&ricm beut colHIa a geração de eRualues e rwíduos.'

Publicar a obtenção da Licença Ambiental em periódico ioga) e apresenta origina]da publicação.'

Vigêwü da

30 dias

3 Serão reüli:adüs vbtorias perfódlcõs ao empreendimento. A dacumentaç#o comprobatórla do cumprimento dntm coç+dlcionames dev«d mí

' O prqetQ deverá çer entregue a SMA para aprec anão antes da ímplantõção.
' Recameítdaçâa da €1quipe Técnica, falseada em útümos dadas estatísticas em íeçerttes 9ubíicaçõeK

Exüema,/MG, Q6 de saembro de 2D]9

Paulo le P'

Item DescMção da cõndicioaan③  

 
Realizar inanitoramen④ das seguintes pnâmaios de mirada e saída do sisteinta de trahmmb de
efluentes: DBO. OQO. OD. pH teinperanra. m«eriak sedimetttáveis. sólidos em suspensão,
detergmtw e ólms e graxas de awrda wm Deliberação Normãfiva ConUunt& C:OPAM/CERA MG
ns 01/2008. Serão camidaadas válidas pMa fins de mediçõw ambientais o$ relatórios de wmios e
mrtifíçados da calibração omitidos por labotat6riw acwditad@ nw tampas da NBR-TSO/IEC 17025,
segundo a Deliberação Normativa COP.4M n' 216/2017. '

60 di© /

Vigêwia da
Licença

am)azmameNa o destilação adequada do toda as residam sólida glorzdm do l
cntprewtihwnto, inclusive u ix:siduw dü Clube 1 - püngüsw, dwmh üpfeswtar inwntãriu i Prirtwe+no

trinmtral de todas M resíduos sólidos grados no eillproel)dutm)to' e inanker docunn)cação l hvwláio: 90
02 l campmbgtória, com pKmta rccup«aÇãa, quinta à desünaçào fintaldm mimos,s Os resíduos sólidos l dias /Trimestral/


