
Prefeitura Mutticipal de Extrema
Ax. Antõnio Saem Pores, s/n - Tet: (35) 3435-3620 - CEP.: 37.640-(}00

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 050/20] 9

O Conseho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, no uso de suas
aMbuições que [he çonfwe o art. 2o, incisos ] e ]], da Lei Muniçipa]n' ].,606, de 04 de junho de 200] e da Lei

Municipal 1.829, de 17 de setembro de 2003, art. 8' ittçisos 1, 11 e 111, combinado com o Decreto Municipal n'.

t .782, de 01 de agosto de 2006, aH. 6', incisos ll e Vlll, concede ao empreendimento EI.ÉTRICA DANUBIO
INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA[S ELETR[COS LTDA, CNPJ 6] .310.256/00]1-61,1oça]izada

na Avwida Antõnio Saem Pães, n' 107, Baiim dos Teneües, no muúi;ópio de Extrema-MG, a Licença de

Operação Correüva - LOC. com valídüdc até 18/10/2029, para atiüdade de "Proa ção de.Po.ç e gume.ç (&

metais e de ligas de metais não-ferrosos, inclusive$os. cabos e condutores elétHços. semliisão, em todas as suas

moda//dado.s " e "Es/ocagem e/b# co lérçfo a/amai.ç/a de o /ro.ç prodKMÍ " , no município de Extrema, Estado

de Minas Gwais, conforme prowsso 022/2018/001/2018.

R«salta-se que a ]icença anbienta] an Meço não dispema nem substitui a obtenção, pelo íequae«e, de

outr® licenças e auorizações legalmente wigíveis.

[] Sem mndicionantes

181Com çondicionmtes

(Válida somente mompanhada dm çondicianantes anexas)

O não atendimento das çoudicianan①s do Anexo União impeça na invalidação destalicença.

Extranw'MG, 18 de outubro de 2019

PAUta
PREMI



D⑤crição da condicionante

Reatimr armazenamento e destin8ção ade(luad8 de

empemdimento, inclusivo 09 resíducJS de Clww 1 - pedgo$09 {píthm e baldas, EPls, ólms e

graxas. tintas e solventes. làtnpadaB e outros), dwmdo aprenntar {üvetltário trimeõnrül de todos

os resíduclB sólidas geradas na empreendimentos e manter daçument8ção wmprob8tóriü, çom

pronta lecupaação, quattto à d«{inação anal d« m«mos.l Toda maüfnenação de resíduml
sólidos devam estar obrigataHamente açampanEuda do respectivo M8ni6esto de Transporte del

Raíduos - MTR, wnfarme l)elíbaação Narmõtíva CC)PAM n' 232/2019, A al)releMação dol
inventüia dwc observa Q modelo padrão da Swnwtaria de M:eia Ambiene.

Aprwentar comprovante de trrinamento do# col#bomdon8 quanto à #ntio; dm nslduol
gerados pelo empreendimento, contendo o conteúdo ministrado específico para a realidade
da emprega. Tat treimmeiHO dwetá abordar a) remmo teódw 80bre resídua8 sótída8.
clüssifiwção. impaaos ao ambiente, rimos ws wlabomdmes e cobre redução da #ua 8wação; b)
indicação dos Ideais de gerWão de resíduos no cmpreendimmto; c) abre estação do$ locais de

armazenamellto traí itório dentro da empreendimento e de destino flnaldos resíduos gerlldas.t

Obmür e r«deitar os parântetíos estabelwidos pela l,ei Estaduãl#' lo. !c}(i;iiãi::i;;ii;118;1
wbe a poluição 80nora no lIMado de Minas finais.3

« ........J
Cumprir o estabelecida na C)fíçio n' 173/20)9, ref«eNc à papc>üa do empwendedor. rwebída
çom força de 'termo de Compromisso, pwa wmpw9ação das emissão de 8a es de efeito wtuüa.
rdeíeme ao ano base 2018

nfwente aü ana base aNertm, çcpnsidaanda Q varar de rçfuênçia por heame para re«auraçãol
florestal na âmbito do PTÜeto ConsKvador dm Aguas, çoR6oH- le Lei Municipal BP 3.829/2018,
l)eliberaçâo Normativa CODEMA ti' 016/2018 e Instrução Técnica SMA n' 003/2a19, Para fina

de definição da wmpelt#eçãa dm anm subfequeiite#. dweü ewaminlw. até o dia 3} dejawirol
dç mda ano, a rnpcçtiva wlatório de çomumo de teçuno# hidriws e das cama de emis#õw de

gasw de efeito estufa da empwendimenüo, çonfbrme Termo de Refedncia espwíãço dõl
Seçretiu'iõ de Meio Ambiente. A celebração de Termo de (:ampromi#w obra campenBação dm
emissões dw«á ocorra até o dia 28 de eevweirü de peida ain.1.4

-'"''""'wz=!

Comunicar previnnente a SMA rd«eme a qlnlque'r mudança m botim apormbtlal, aquisição
de novos equipamentos ou ampliação, tendo cm viga que alterações p«lem influenciar &
geração do ruídos, bem coMO a ger®ãa de eflueNes e resíduos.t

Publicar a obtenção da Licença Ambiental CHI pa'iódiw laça} e apresentar adginal da
publicação,'
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' As documentlçõe! comprobBtórfn do çumprfmento deltas condídpnBntm dwwlp ler protocolBdBS n# SeçreUrf+ dp Meio Ambiente {SMA} na8

' A vl toro será re tlz d na térmtna do preza de cumprimenta da çondíçíonõnte.
' Serio r llzõdaf vfltarfn periódíçel õo empreendimento. A doçum«ntBçía ç mprabõtóríg do cumprimento de#tBI çandíçíanBntgs deverá çer

mantida no empreendimento.

' Reçomendaç8ada EqulpeTémiça. basnda 8m ÚHm« dada efl#tíflic« em recente pub11eBçães.
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