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kcretaria de !üeioAmbient

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 052/2019

O Connlho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, no uso de suas

atribuições qw Ihc cona«e o art. 2', incisos J e 11, da Lei Municipal n' 1,6a6, de 04 de jutüo de 2001 e da Lei

Municipal 1.829, de 17 de setembro de 2003, ai't. 8' incisos 1, 11 e 111, wmbinado çom o i)Coreto Municipaln'.

1.782. de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisos ll e Vlll, wncedo ao eml»eendímmto AUI'O PEÇAS
CARBONO l,TDA, CNPJ 23.896.228 /0001-27, }açalizado na Avenida Niçolau Cesarino, n' 43 ] 6, Jⓑdim Bela

Vista, no município dc Extrema-MG, 8 Rwalidação da Liccnçü de Openção - RALO. com snlidadt até

18/10/2029, para advidade de "(2#c/na.ç repara(ü)ms, /a,agem. Aigfenímção,/ubH@cação e fraca de ó/eo de

l,e/ctl/os au/amo/Of'e:ç", no município de Extrema, Estado de Minas Gaais, confomle processo

020/2007/003/2019.

Ressalta-se que aliçwça ambimtalem ④reço não dispensa nem substitui a ablação, pelo requaente, de

outras licenças e autorizações legalmente eügíveis.

[] Sem condicionantes

EB Com condicionantes

(Válida somente acompanhada dm condicionantes anwu)

O não atendimwto das çondiçtcnimtes do Anexo União amplia na {uvalidação destaliccnça.

Extrema/MG, 18 de outubro de 2019
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Descrição dü conditiõitünte

Manter em pronta rewpaaçâo a ceniüiado de outorga do um da água junto ao Instituto
Mineiro de Gwtão das Aguas - IGAM do poço Hbular e roquera a e6uiva renovação,
pnviamente ao vencimento d&$ mesmas, apresentando có!)ia da nwa portaria qu#tldo da sua
obtenção.;

Manter amiazenamento e destlnação adequada de todos as resíduos sólidos gerados do

lâmpadas c outros), devendo apõe«ntar invmtáíia trimeMal de todos as reúduos !tâlidos
gerados no empremdimmto* e mama documentação conWrabat6Ha, çam drama reçupa'anão,
quanta à de8tinaçãa anal dog mesmos,s Toda maümema@a de resíduos sólidas dw«á está

obrigatoriamente acompanhada do respectivo Manifesto de Transporte de Resíduos
conforme Delibwação Normativa CORAM Ha 232/2ü19, A aprewntação do inventário deve
observar o modelo padrão da Seçraaria de Meio Ambiente.

Apresenta.r wmprovattte de treinamento dos cnldbomdwBH quanto a gestão dos resíduos
gwadog pelo ompi'eendimema e mnteúdo abordado de 8wrdciwm a validade da cmprem- TaJ

treinamento dwerá abordar: a) resumo teóriw sobre rmíduos sólidos, çlasstHiçação, impaaw

m amHwte, Hsços w)s çolaboradae# e redução da $m gaaçgo; b) indiação do$ locais de
gwação de rn$dua6 no empeendimento; c) apresentação das locais de üfmãzBtlRmeRto

transitório dentro do anproendimento e de destino finaldoB resíduos gerados,l

observar e respeitar os parãmdros est.abeleçidos pela Lei Estadualn' lO.100/1990, que dispõe
saem ü poluição $otwta nc] Estada de Minas Gerais,J

Realizar compensação anual da$ emi $õe de gaws dc chita estufa(GEE) do

empreendimento, refhente ao ano base antwiof, mn8idaando o valor de reHwência par
hectare para restauração florestalno âmbito do PTQjao Cansewador das Água, çanforme Lei

Municipal n" 3.829/2018. Deliberação Norrwiva CODEMA d 016/2018 e Instrução I'éçniça

SMA n' 0(03/2019. Pam fins de definição da campmM@o dos anos wbsequmtes. devwá
encaminhar, até o db 31 dc janeiro de cada ano, Q re$peaivo relatório de çonsumc} de rwursos

hidrims e das fontes de emissões de ga cs de efeito estufa do emprwndimenta, wrtforme
Termo da Re6«êmia específico da Secrawia de hÍeia Ambiente.i'4

Comunicar prwiarnlei;te a SMA rekreNe a qmlqua' lnludança M rotina apelwíonal. aquiõíçãa

de novos equipamentos au ampliação, tendo em vi«a (!uc altaaç{)es podem influenciar a
gwação de ruídos. bem como a geração de efluentes e resíduos. t

Publiwr a obtenção da l.iwnça Ambiental em paródico local e aprewntar original da
publicação
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01
Prazo de entteg8:
até 17,11.2020 /

11,11 ,20} 9/

Vigência da Licença

02

90 dias / Vigência

da licença

04 Vigência da licença

/ Temo de

Campromispo: até
28.a2 / Anual/

Vigência dü Licença

06

07

Vigência da Líçmça

30 dias

l AI doçvmBnteçõe+ comprobatórfõs du cumprimenta tintas çondlcipnant dwer5o #er protowlõdõf nê SeçatariB de Meio Ambfent8 (SMAS nos

' A vf$toFl& ç rá r Rlfzõd# no tármtno do prazo d cumprimenta dB cortdlcíonõnte.
' Seria realizados vlBtoriBS periódícn a empreendimento. A daçumenteçía çamprabõtérlo da çumprímerlta de8tBS condfçlanõnte8 deverá sêr

mantida no empreendimento.
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