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Conselho Municipalde Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 048/2019

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambimta] - CODEMA, no uw de suas

ah.ibuições que Ihe confie o art. 2', incisos l e 11, da Loi Municipal Ro 1.606, de 04 dc jurüo de 2001 e da Lei

Municil)al 1.829, de 17 de sctunbro de 2003, aü. 8' incisos 1, 11 G lil combinado çom o Dwnto MunicÍpaln'.

1.782, de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisos ll e Vlll, concede ao eítlpfeendimento CRM iNOtJSTRtA E

COMERCIO ])E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 61.158.283/0171-64, localizada na Rodovia Ferrão Dias, km

938, Baitw Roseit'q no município de Extnma-MG, a Licença de Operação -- (REVLO COÇAM), com

validade até 06/09/2029, pam atividadc de 'l/àóríc'açãc} fncãís/rfa/ de maç.lal, ófsco//ox. salgado.s. canga/afe.f,

pães. doces. suplementos alimentares g illgredientes para indústria alimetitlcia". no m m\çiD\o üe 'E.xUems,

Estado dc Minas Gaais, çonfomn píowsm 051/2018/001/2018.

Rasalta-se que a liceltça ambientalan apnço n⑧ dispettsa nem substitui 8 0btmção. pdo reqtnermie, de

abas licenças e autorizações legalmente exigíveis.

[] Sam condicionmtes

lãg Com çandiçionmtes

(Válida somente wompmüada dm wndiciamntes mexas)

O não atmdimalto das condicionantes do Anexo União hnplica na iuvalidação desta }icmça-

Extreala/MG, 06 de setembro de 2a19

'E PER

Q..:L.... b



Dewdção da condicionante
Semes&alaté

da Licença

Apresmtm inÊornle semestral do status da anãliw do processo de solicitação de oüorW.
pmçessa u'i 388T6/20i9, cam postenw apresentação da dwtsão (to ]GATW e portara (]e
outorga, logo após sm optei:ção

Mmtm em pronta recuperação o cerhâcKio de outorga do uso da ágm junto ao Instimtol am mmtn M
h imita iio(;estão das Agua -- IGAM. da poça € nqlwmr sua ehtiwn naiov;:bçãol.?l.emlmento da: .'.' , ' : . . , . ' i'PürÍ;Kü&:üijh?©'
pnviamente ao venicimento da mesm% apresenlaildo cópia da nova poHaria quando da sulaj' '', . '' ''' '
obtenção

Meter monitoramento em análises mensais da entrada e saída do sistema de üatalnentol

OD, pH, temperatura materiais sedimeMáwis, sólidos em suspensão, Wbstãnciasjljli;imoWio:l
teTisoaü\® e alem e graxas, de açoldo com l)cl:iberução Nomlatiw Calijunüj'''06 ]1JÕlg/ l
CORAM/CERA.MG n' 01n008 Suão camidaados validos para fins de mediçõesl :.:'. '.' ll
ambientais os relatórios de ensaios e certificados de calibração emitidas por iaboratóüosl

Trimestral ,r

ücíeditados nw tempos da NBR-lso/IEC 1702$, segmdo a Ihlibcr©n wümiativai
COPÃlvln' 216/2017. Os protocolos deverão ser realizadas Kimesüalmente na Secretariar t'!cet3Ç&

Realizar wnlaze11amento c destilação adcquadn de todos os resíduos sólidos gerados do

emprwndimento, inclusive os rwíduos dc Classe i -- pengosos {EPls, óleos c gramo lâmpadasl l)íóKltna
le a1ltmg. dwmdo apf«mtw invmtáíio tdmesild dc tadw « t«iduos sólida BctBdus Rali.......I'-, a''* ':... l
empr⑤ndimento' e n[anlw dwumentação compíübaõóM,, cona proas ]:ecupe'anão, quanto àl ''lm=. ' ' i
destilação Huna! düs mesmas.a Os tesidua3 sólidas com cmact«{sticas domésticasl l.:iimclsuul i
eventualmente d«tinadw aa Aturo Smitária Municipal damão estar abãgatariamenteÍ Vigência da
acompanhados do respectivo Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR A apresentação dol licença
inventário deve obseivw o modelo padrão da Secretwia de Meio Ambieme,

Apresenm e impiwlentK plano de gewncianimto de rwíduos sólida {cüllletido

mínima: dewrição de tipos de ruíduüs gerada e layüut d locais de 8ü'açãõ e
annazenamento, aíividadcs a serem realizada, periodicidade dc realização dcl ... ,. ' .Plano: 60 dias /

lpam a rmlidade da empresa. Tal üeinam6nto devná aborda': a) resumo teórico sobrem

redução da SHã ga'anão; b) indicação dos ]ocnis de gemçãõ de resíduos nol ença
l.empíwndímmm; c} apresentação dos locais de allnazenamnlto üansitórh daltrn do

anpreendimento e de dntino ü]ila] dm rêsiduM gerados.' l

Obsavu aos padrões de ]a»çamentü de eflulentes almwférüas e demais exigêneiml Vigência da
estabelwidas na DN CIOPAM n' 187/2013. l Licença

Obwrvar B nslwiür os parâmetros üt»}widos pela Lei Estaülaln' IO,llD/1990, qlnl Vigênua da
disl)õe sob a }wiuiçáo sor\w8 nõ E:atado de Minas (finais.J' i Liçmça

Cumprir o estabelecido no Temia de Compromism uo 031/20 { 9, Hüwm⑩ a wmpensaçãojCanüorme cláusula
dm etnissões de genes de efeito estufa no ano-base 2018.' i tacelm dü TC

de eHumtes {amostiugem composta) dos seguiíltm pwâmeüos: vazão média DBO, DQO,

Li®nçn
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Realizar compensação anual du emissões de gases de eleita estufa (GEE) do
emweendimmto, ref«eMe aa ano base antena, cnll11idetaildo o v,alm de MkTência um
heüae para nstatmção ílmntalno âmbho do PnJlido Cmservadm dm Água, cmfoll:tle
Lei Municipal n' 3.829/2018 e Deliberação Normativa COI)EMA n' 016D0} 8. Para fins
de definição da compensação das anm subwquentu, deverá encaninlmr, até o dia 31 de
jmeiío de cada mo, o mspuüvo íeiatóíio dc consumo de ncixsos hídrnos c dm fmtes de

especifico da Secretaria de Meio Ambiente, A celabmção de Termo de Compromisso pam
compensação dm emissões deverá ocorrer até o dm 28 de fevereiro de çada ano,í'

Compromisso; até
28,02 Anuialmente

Licença

Comunicar previamente a SMA ref'erente a qualquer mudança na rotina operacional,
a(}uidção de novos equlpmlmtos ou ampliação. tudo em esta que altemç&s podem

Pubhcw a obten@o da Liçmça Ambienta! em peílódiw local e aprewnMr w-igual da
publicação

lí

Vigência da
Licalça

: As doçumerttações tomptobatótlas do eumprimetito duras ooTldicionüntes deverão sn protoçolüdas nü Se«etária de Meio Ambiente {SMA} nos

"0 pmjeto deverá ser entregue e SMA p r õpr çieçã$ $ntB8 de imp õntB$ãa.
' Recarnendação da Equipe Técniçê, baseado em úitímQS dados estatísticos em regentes publicações.

Exben)a/NÍG, 06 de setembro de 2019
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