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Conselho Municipal de Desenvohimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 056/20]9

O Conwho Municipal de Desmvolvimmto Ambiental -- CODEMA, no uso de suas

aMbuições que Ihe çonfae o aít, 2o, incisos l e 11, da ].ei Municipal n' 1.606, de 04 dejulüa de 2001 e da Lei

Municípd 1.829, de 17 de wtembro de 2003, at. 8' indsos 1, íl e 111, combinado cam o Decreto Munidpaln'.

1.782. de 01. de agosto de 2006, an, 6', incisos ll e Viil, wn.cede ao anpremdimento BARRA (:ALLEBAUT
BRASll., INDUSTRIA E C0]WERC10 DE PRODIJTOS ALIMENTÍCIOS LT])At C]'WJ 33.]63.908/0085-

83. localizada na Rodovia Femão Di®, km 942,7, Bairro dos Tmmtes, no mmiçípio de Exüenm-hIG, 8 Licença

de Operação - LO. com validade até 16/11/2022, para aüvidade de "FbóHcação indtlszHÜ/ de lnm.ç.ça.s,

biscoitos, salgados. chocolates, pães. doces. suptementes alimenMws e in@edientes para indústria alimentícia",

no município de Exuana, Estado de Minⓑ Gemia conforme powsso 025/2018/a02/2019.

Ressalta-se que aliçwça ambimtalem apreço não dispensa nem substihi a obtenção, polo leque'rente, de

outras liçmças e autorizaçõ« legalmente exigíveis.

[] Sem condicionantes

181Cclin condicimtantes

(válida sotnmte acompanhada dm çondiçiomntes armas)

O não atwdimmto das wndiçionmtes do Anho União implica na iuwlid®ão destaliçmça.

18 de outubro de 2019

bur peRPAUta
QcooPR'ESIDE&



ANEXOS.JNICT

Rcalizu a moniloramcnlo dm wguintcs parâmetros na entrlida e Bnídü da i lenta dç tralitmçnla dc

eHt entes sanitárias: DBO, DQO, OD, pH, temperatura. mata'iai scdimmtávcis, sólidos cm $uspçmão
taais, dctagcNes c óleos c graxa. dç acordo com Dclíbwaçãa Nwinalíva C(mUunta COÇAM/CERA'l-

MG n' 01/200B. Serão çw#iderndm vúlidw para Gins dç mediçãc$ ambiçntai$ w relntótim dç cn#alas
c cartiülcadw da cü]i&açãa emitidas par ]abomtóíios wí:üditad08 nm ]cmias dü NBR-]SO/IEC ] 702S,
seguido a Deliborüção Normativa COPAbln" 216/2017,'

MnHcr ãrnlazcmmcnto ç destimção adequada dc toda o# rçsíduoB lólídw gçnido$ (b

cmpKelüimaito. inclusive as raíduas de Ctmn l 8tia dç larga. cflueiitw imdu+tri#is,

lâmpadas e Qutrm). devendo apreHwtar invMtárla trimeBtralde toda m resídtnos 661ídm 8wüdm no
(nprcnndimcnw' e imita' dwumcntação çomprabõüri8. cam pronta recuperação. qmnto à

destinação Hlnal d08 mesma.s Toda movimentação de resíduos sólidos deverá estar abrigatariamenle
aeoitipanhada do lwpedivú Mmil&to (b Trawwrtõ dü Redduos l)eliba®ãa
NarTnntiva CiOPAM n" 232/2t)19, A aprcswtação do int'etário dwe obscwar o modelo padrão da
Swrütlüa do Meio An ciente.

AprcBentar çompravan④ al»ia} da rwlização dc trçinammlo dw çolabaadoreB quanto à tostão dos
nsíduos gerada pelo çmpremdimento. ]'a] tieinamento dwcrá aborda a) rasimlo teórÍw sobro
nsíduw úlidos. çlmpifiçação. impaçtw ao ambiçNç. dsçm naç çoÉaboradaçs ç lahç redução da mn

gnaçãa; b) indicação da lwai# de geração dç rwídua w çmprwndfmmw; c) aprçKntaçãa dm
locais ih anmazemmçnto tranlitórío dentro do çmpreçrldímmO e dç dwtino HiDâl d08 raíduos
Beradcls.'

Obscnw' c rwpcitm ① pürümcüw cstabc]ocidu peia ]#i Estadila! ]O.](X#]990 qw dispõe soba ü

Próximo rolatõrio; até

01.12.2019 /

$üme#trül/

V}8ênda da l.i®n@

até D1,12,2019 /

Trimestral / vigência
02

Camprwant ; até

01.06,2C)20 / Anual /

04 Vigência da Licença

Cumprir o estabelecido lto Tcnma de Cawom#n n' Ot)6/2019, refRmtc «)nWmBwão das

cmissõc8 dç gaws dc cfciD ç#tufn dccorrcnQS da fan dc in8talnção do cmpncndimçnlo.i
Terceira do 'rC ní

006/2019

Rcnlizw compensação anual das emissões de gases de efeito estufa(GEE) decorrentes da fase de
clpuação do etltpremdimomo, rçfamtc ao aw baw nntedor. cmsidernndo o valor de rcfbr8neia pm
h®tarç Fora rwtairaçãa õa'wtal w âmUto do Proyçto (:m#crvada dm Aguas. çonímme l#i
Municipal n" 3,82i)/201$, 1)çlibwaçãa Namlatk'8 CODEMA n' 016/2018 e In#tmçãa Técnica SMA n'
003/2019. Pnm fins dç dcninição dn çompçnsnçâo dw anw subnquontc8. deverá mçõminhitr. nté o diü

31 dc janeiro (!c cada ma, a raspa'!ita relatório dc conwmo dc mcmsm HdrKas c dm lbntcs dc

Scactaria dc Meio Amtúçítte. A celebração dc Temia dc Compromism pwa oomlwnsaç&) dm
cmiwõw deva'á amKer õté o dla 28 de fwa'eira de cada ano. L+

Comunicar previ mente a SMA referente a qualquer mudõnçâ nã ratínõ op r çtonõl, õqulsiç#o d6

naves equipamentos au ampliação, tenda am veta qua akeraçõw nadem hflu®nciar a gwaçãa de

ruídos, bem mma a Benção d« efluente 6 re#fduw,i

Publicar a obten⑩a dõ Liwnç# Ambiental em pertódim am} e aprwentar arí8}nõld8 publicação.l

Relatório: até 31,01 /

Campromí$#a: até

28.02 / Anuai+lwte /

Vígânçta da Licença

Vⓖêncla da Ucança

30 dias

l As dacumentõç&eç camprabõtórlBI da çumprtmentp dmtõ6 çandíçÍanent+ç dwerlo s8r protoçotedn nõ Seçret8ríe de Meia Ambiente ISMAI nas

A vlstaria será realizada no término do prazo de cumprimenta da condicionante.
' Seria reBlk de$ viçtaHa$ perfódiçBf aa empreendimento. A daarmentaçlo çomprpbêtárfB do çumprfmerüo dntap çondiclpn8ntes dwerú ler

'G prof⑩Q deverá $er tttr«ule a $MA pêro êpr6d8ç80 8n⑩$ d# fmptent#ç8o.
5 Reçamend#çlo dõ Equipe Támlu, beseedB 8rn últimos dedos çt tíçtlcos fm r8cenHS pub+tnç6et

Extrema/MG. 18 de outubro de 2019
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