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Secwtatia de MeioAmbiente

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 051/2019

O Conwho Municipal de Dosmvolvimmto Ambiental - CODEMA, no usa de suas

atribuições qw Ihe çonfne o art, 2', incisos í e ]], da Lei Municipal n' 1.606, de 04 de .jutüo de 2001 e da Lei

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

1.782, de 01 de agosto de 2006, nt.-6', ittcisos ll e Vlll, wncede ao empreendimento M3 INDUSTRIA DE

MEIOS DE TRANSPORTES SI.)STENTÁ'ç'EIS LTDA9 CNPJ 28.206.916/0001-11, localizada na Rua Nulo

Chede, Ho 54 e S8, Bairro dos Ponte Alta, no tnunii;ópio de Extrema-MG, a Licença de Operação Com'etiva --

LOC(Ampliação), com va]idade até 0]./12/2021, para atividade de 'Ua/ea»ien/o e Pímft/ru" . no município de

Extrema, Estado de Min② Gwais, mnfomte processo 017/2017/002/2018.

Resw[ta-se que a ]içmça ambienta]em apreço não dispensa lêem wbstitui a obtenção, pelo requa'ente, de

ousas liçmçm e autorizações legalmente exigíveis.

[] Sem condicianmtes

61lCom çotidiçiotlmtes

(Válida somwte acompanhada das condicionantes anexas)

O não atendimento dw mndiçionantes do Anho União implica na inva]idação desta licença.

Exüelna/MG, ] 8 de outubro de 2019
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Dwrrição da condicionante i rima
Realizar impwa p«iódiça (b sistema de traialnento de eflumtw #mitáfim e l $wi;;rt'limo zn; 90dim
dwnm-:lotação compmbalóHa de molda, tratamento e deünação finalambiwhlmer@ ad«suada dml/ Anui/ ViBêwia

regiam goradas M limpeza,' da LicerlÇa

Mentor regulariznd& e em prata reçuper8ção, a anuência e/ou falara de serviço da cotiçllnliãli;i;l Vigênç a d4
local - COPASA re6elTnte à col«ae tratamento de efluent« illdustHak do eWeendiinemo.i l Licmçü

emprwndinlento. inclusive w rajduos de Clww l(pilha e baⓖrim, EPls, alem el Primeira
grmw, time e satvmt08. lâmpada e oüKus), dewndo @rewur inventário MlvmMI de lados wl invoMário; üté

resíduos sólida gerada no empremdímento' e manter documentação comprobatória. com Frontal O1.12.2D19/
recuperação, quanto à dwtinação final dm mesmos.J Toda movimentação de resíduos sõ]idosl Trimestral /

- MTR. wnfbíme Deliberação Nommti% ('OPAM n' 232/2a19, A aprwmtaçãp do ínvemáriol Licença
dwe observar o maleta padrão da Swretaría de Mdo Ambiente.

Apreseaar comprovantr de tninRmcnto dos col8boriiderw quHnt@ ã 8wt#o d08 n#iduos

da entpt'na- Taltreinamento deverá abordar: a) imumo teórico sobra rnídum sótidw, çl siãcação.l 90 diw /Vigência

impaçtw m ambiente, riscos a08 colaboradora B sobre dedução da sua geração; b) indicação dose da Licença
locais de geração d$ rBsiduw no cmpreandimmta; ç) abre rotação dw lwaiB de armazenamento

transitório denso da emprwndimwto e de dwtino finaldm raidua geradas,i

Promw@ a limo:za periódica dm filas da cabine de pilwr& conforme recomi;lli;ã;ê;l;i;;ã;;Í vtgenola @
fbbl'icalib, e manta' rg@strw de mmuteitção em Wmh roafpaação ' l l.iWflça

Observa' e reBpuitH' as pwâmetrw Btabe]widm peia Lei E$t8duR]üo ]o,]oo/i990, que dilçiõe Me
a paltiição $anara no Estado de Minas Gerais.3

Realizar compensttçãó anual da emissões de gases de efeito estufa(GEE) do empreendimento,

rofermtp aa mo bⓑe aMiüM, comideru)da a VBlw de reâwência por hectare pa'õ fwtawaçiol.....i ,: - -'i " ' ,..
flor«tal no ambito do Ptoleto Coriwwador dm Agua, wnfoíme l,oi Municipal n' 3.829/2018,lnenww: ae il,vl

d©ãttiçãa da oompensaçâo dos mw #ubsequmles, dworá mcamilúar, dé o dí&31 dejsmirc} de çadõ Compronussa: 8té
ano, o respectivo relatório de consumo de recursos hídricos e düs üüBs de emissões de gases del 28.02/ Anual/
feito estuda da emprwndimm④, wn6orme Tema de Reforêncía mpecífiço da Socrotwiü de Metal Vigência da

.4mbienK. A celebração de Termo de Compromi#m p#a campwsaçio dw emi#sõw devná owrr«l licwça
até o dia 2B de fovweiro de cada ano.i''

Cotnunicar preüamento a SMA reÊennte a quatqua' mudança na rotina aperwianal, aquisição ieÜ
novos equipamentos ou atnpliação, tenda em vista que alterações podem hHuonçiar a g@ação de

Publicar a obtenção dü Licença Ambíentalem peri6dioo lwale apr⑤muar ariBinalda publicaçãol]

ViBêncn& da
Licença

Vigência da
Licwça

30 dias

' A3 documontõç6el comprabatórlas do cumprimento dntõl wndfçtan ntn deverão ler pratocalBdn n8 SeçretBrfB de Meio Ambiente ASMA) nol
prazo esttpdadw. OBS: Mendonnr o número do píuçowo tgiZfalZágZÍ2918) em lados os dacumnvtas a nnm píutocalados nesta SMA.

' Recomend çlo dl Equipe Tócnlc8, b nõdg em última d dü+ e+t+tl tfcal ern r+nntel pub luç6el,

Pi'esíd «# C⑧EMA


