
Prefeitura Municipal de Extrema
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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambietttat

LICENÇA AMBIENTAL 047n0]9

O Conselho Munioipa[de Desenvo[vimenta Ambiental- CO])EMA, no uso de suas atribuições que ]he

conbre o art. 2', incisos l e 11, da Lei Municipal n' 1.606, de 04 de junho de 2001 e da Lei Municipal

] .829 de 17 de setembro de 2003 art. 8' incisos ], ]] e ]]] combinado com o Decreto Municipal n' 1.782

de 01 de agosto de 2006, art. 6', hçiso ll e Viil, cmçede à OLIVO'llO EMPREENDli\TENTOS

IAiOBll.IÁRIQS SPE l.TDA. -- LOTEAAIENTO VIVENDAS CAP EXTREMA 1, CINPJ

23.180.143/0001-28, localizada na Estrada Municipal Edis Gabellini, Baixo Variem do Jogo Pinto, no

município de Extrema/MG, a Licença Prévia e de Instalação(LP+l,l), com validade até 06-09-2025,

Wm a at\cidade de "loleamerüo de solo wbatm paralfhs uclusha ou pndomtnarilenienle restde7iciab'', no

município de Extrelnla, Estado de Minas Gerais, confomte prowsso 033/2018/001/2018.

Ressalta-se que a liwnça ambiental em apreço não dispensa nem substitú a obtenção, pelo

requerente, de outras licenças e autorizações legalmen⑩ exigíveis.

[] Sem çondiçianantes

181Com condicionantes

(Válida soineMe acompanhada das condicionantes anexas)

O não atendimento das çondiçiomntes da Anexo único implica na invalídação destalicença
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ANEXO ÚNICO

03 pontos atingidos, priarizando a compactação e a revegetação em áreas em que

possa haver formação de talude, bem como a imp+aTttação de canaletas de retenção

e/ou desvios com a finalidade de redução ou eliminação do potencial de risco
quanta ao assoreameítto de wrpos hídricos,s

Realizar medida compensatória de natureza pecuniária referente a 4.975 (quatro mil

t\o,vecettus e setenta e cinco) UFEX pelos 141 {centa e quarettta e uma) «pécimes
arbóreos a serem suprimidos, totalizando R$ 14.676,2S {quatürze mil, seiscentos e

setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), que dweíá ser previamente recolhida
ao Fundo Municipalde Meio Ambiente (FMPSA), instituído pela Lei Municipal nP.

2.482/2009. Para tinto, o depósito deverá ser realizado na canta bancária da
Prefeitura Municipalde Extrema, Caixa Económica Federal, Agência 2715, Operação

0Q6, Conta Corrente n9 00.131-9, çom apresenUção de camprovante à Secretaria de
Meio Ambiente.:

Constar no contrato de venda de todos os lotes o seguinte texto; 'H supmsõo de

ã ot :s na$ lotes somente será efetuada wb prévia análise € autoHzaçãa junto à

Sdc/eta/fa de JWe;o .Azob;ente - S/WU3 e apresentar cópia do contrato padrão à
Secretaria de Meio Ambiente.i

Realizar a manutenção e limpeza dos )ates vazios enquanto não hou\rer a venda e

ocupação dos mesmos, conforme alugo 22 da Lei MunicipalnP 805/:1990, que dispõe

sobre o Código de Posturas do município de Extrema.3

Constar no contrato de venda de todos os lotes o seguinte texto: "Os moradürws sõo
nsponsãveis pela constmçõo e limpeza do passeio e saleta jronteirfços à sua
residência, bem como pela manutenção e iímpeza do lote, conforme artigo 18 da Lei

Municipal n9 80S/!990, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de
Extrema"; e apresentar cópia do contrato padrão à Secretaria de Meio Ambiente.i

Vigência da Licença

D4
supressão arbórea

a5 6Q dias

Vigente até

acu@ção tataldo

empreendimento

6a dias

Item Descriçla da condldonante Prazo
IComunicar previamente à Secretaria de Meio Ambiente sobre o Início das obras de

jteínplanagem, após piqueteamento e demarcação das limites das Aras Verdes,
Áreas de Presewação Permanente -- APP, do sistema viário e dos lotes; e após a

lobtenção da devida Part8rla de Aprovação do loteamento.t'3

Vigência da Licença

Realizar e manter cercamento adequado das áreas verdes e APPs e efetuar a dwióal
sinalização com ptaas indicativas, menclannnda in mínimo o nome da }ateamento,l Implantação: 60

02 la área e para que se dutina a mesma. podendo incluir recomendação reterentel dias/MUên3cia da

Educação Ambiental, a fim de assegurar a impossibilidade de intervenção nessa área, Licença
Idurante e após as atividades de terraplanagem.3

 
Implantar sistema de controle das aüvidadu de tnraplanagem pala execução de
medida mitigadoras e, caso ocorram problemas de deflagração de processos

era$ívo$, está deverão $er sanadas prontamente cam a reparação imediata das 



Item

09

Descrlçãa da aandldonattte
Executar o Prometo Paisagístico e monitorar o desenvolvimento das mudas utilkadas

08 jna arborização das caçadas durante 03 {três} anos após plantio, cam substituhãoÍ Vigência da liçeti@
i daquelas que não se desenvolverem ou que forem danificadas.t3

Inserir no Prometo Técnico de Reconstituição da Flora - mF a restauração florestal

dos cerca de 3.200 m: de Área de Preservação Permanente - APP do Carrego da
Matão e área condguia degradada localizada à Leste do loteamento, bem Goma o i Bevlsãa.da.preielQ!

adensamento ftorestaldos cerca de 3.200 Mz de APP do córregolocalque permeia ol 60 dias
empreendimento, devendo revisor Q cronograma físico considerando a apresentação
de relatórios semestrais de monitwamento.:

Relatório técnico de

execução= até

31.a3.2Dzi /
Executar Q Prometo de Técnico de Reconstitulçãa da Flora - PTRF após aprovação Fetal .' ' ' ' --- --'

Relatórios técnicos
].O ISCA, devendo apresentar o relatório técnica de execução e as relatórios técnicos

. l de manitonmenta:
semestrais de monitommento do reflorestamenta/adensamento.l

sem©iiatmeiRn

após plantio

Manter a$ máquinas e equipamentos em pelfatas condiçõH de u$o, com ü$ doidas Í l
manutenções e promover a umidificação das áreas sob movimentação de terra.111 ' ' ' IVi2êndadaücenca
especialmente em épocas de estiagem, a fim de amenizar a poluição atmosférica

que pode causar incómodos à população local.t

Apraentar à Secretaria de Meio Ambiente cópia do laudo flnalde aprovação para

12 le)ncuçãa dos projetos do Sistema de Abastecimento de Água {SAA) e do Sistema del Vigência da Licença
Esgotamen④ Sanitária ASES) emitida COPASA.i

Executar o respectivo projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), de modo a

gamnür a colete e destilação finaladequada dos efluentes sanitários gerados na

13 i ocupação do loteamento, através da interligação da rede cotetora local à unção del Vigência da Ucertça
tratamento de esgotos da Companhia de Saneamento de Mina Gerais - COPASA

antes do Início da ocupação dos lotes.i

Executar o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil(PGRCC) e
destinar carretamente todos os resíduos sólidas gerados pela instalação do

14 jempreendimento, inclusive os resíduos consideradas Classe D - perigosos, conformejVigência da Licença
Resolução CONAMA n' 307/2002, e manta' cümprovüntes de datinação

ambientalmente carreta em pronta recuperação.'

A partir da aprovação da primeira planta de construção em iates do loteamento. o

empreendedor deverá disponibilizar caçambats), nos padrões da Prefeitura de
vigente até

l . . IExtrema, nas entradas do empreendimento para a colete de resíduos sólidas, onde al '
j151 . . . . . jacupaçaosuperiora

mesma será retirada pela prefeitura- Quando houver mais de SO% dos lotesi '
ocupados, Q empreendedor deverá informar a prefettum para o início da Goleia nas
residências.'



30 dias

As documeí'ttaçõm çamprabatárias da cumprimenta destas condicionantes dwwão s⑩ protocoladas na S cretaria de Meio Ambiartte
(SMA) nos prazos utipulados. OBSi Mencionar o númara da proceda {e33ZZQ18/gQIZIQl$) em todas as dacumantas a saem
pmtwdada$ nesta SMA.
' A vi«orla s«á balizada na témiha da pala de mmpHmettto d+ nndfdanante.
' Serão rwthadas üstüHas l)eHiódicas ao empfeendimemo. A doçtKfvtentaçãa comprobatóda da cume?rímemo destas çondidonantw

: Q praceta deverá ser entregue a SMA para apredação antes da Implantação.
' Recomendação da Equipe Técnica, baseada em últimos dados estatísticos em recentes publicações.
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Presid

Item Descrl⑩o da candldonante l Praz

16
Observar e respeibr os parâmetros estabelecidos pela Lei Estaduallo.100/1990 quem

agência da licença
dispõe sobre a poluição sonora no Estada de tUittn G«êis.i lvigencta aa ucenç

ICanstar em contHto de compn e venda recomettdações qua#tto a adição dal
17 japroveitamento de águas pluviais em futuras edificaçõess e apresentar cópia dol 60 dias

contra to . : l


