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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 057/2019

O con«ho Municipal de Desmvolvimmüo Ambiental - CODEMA, no un de suas

atribuições que Ihe cmfne o art, 2', incisos le 11, da Leí Muniçipaln' 1.606, dc 04 de .iulüo de 2001 e da. Lei

Municipal 1.829, de 17 de setembro de 2003, art. 8' ittcisos ], ]] e ]l!, combinado com o Decreto Municipal ü'.
1.782. de 01 de agosto de 2006, art, 6', incisos ]l e vlll, cmçede m empremdimnto MÁXIM.A LOGOS'nCA
E DISTRIBtllÇAO INDA - EPPt CNPJ 22.829.604/0001-88,1o②limda na Rua Jowpha Comes de Souza, n'

306-A DisMto Industrial dos File:s, no município de Extruna-h4G, a Linnça de Operação - LO, mm validade

üté 18/1.0/2029. pwa aüvidadc de "EglocaRem e/ü croMép'c,fo aücadi.ç/a de outro.g .produ/a.ç ", no muüiüípió de

Extrema, Estado de Minas anais, wnfomle procnso 007/2019/001/2019.

Resulta-se que alicmça ambientalmlapreço não dispçnm nem wbstitui a obtenção. pelo requaeittó, de

outras liçmçm e mtoriza③es legal)nm① exigíveis.

[] Sem mndicionmtes

DÜ Com çottdicioitm③s

(Válida somente acompmhada das condicionantes anexas)

O não atendimento das condicionantes do Anexo único implica na invalidação destaliçença.

Exãema/MG, ]8 de outubro de 2019
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PRESID
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CODEMA



AN:EXllE=NICO

l)escrivão da condicionante
Realizar monitoramento dos segui es parâmetro de enfada e caída do sistema (}e tratamento de
efluente: DBO, l)QO, OI). pl{, tempmafura, materiais s«limentâveh, sólidos em suspensão totais,
düwrgütttw $ Óleos grww, de awrda wm Deliberação Namnüw Conjunta CORAM/Cf;RFIMG
Do 01/2008. Serão considerada válidos pwa fins de mediçõw ambie'ntaio os rolatóriw d© ensaios e
certificada de calibração emitidos pw laboratório nredttadw na tamM da NI)R-lSO/tEC
17025, segunda a Deliberação Normativa COPAM n' 216/2017. ]

Redizu wmazmamwD e desdnação ad«suada de toda M rwíduw sólídm gerada. inçtu#ive m
resíduos de Clw#e 1 - perigosa, devendo ④rwmtu invmtária Mnucstral de t«lw w re#íduas
ülidas 8a'adm na empremdimeMo' e manter doçumentõção çamprobalória, com pronta
recupw®ão, quinto à dmtinação final dw me9mm.' Toda movimentação de rnlduw sólida
deverá estar obti8atoriamente acompanhada do íespecüvo Manifesm de Tmnspone de Resíduos -
MTR. wnÉorme DeliberWão NorlTiadva CIOPAM n' 232/2019. A apíeswtaçãp do iwentádo dwe

obwívar o nlodclo padrão da Secretaria de Meio Ambiente,

Apresentar comprwanie de treinamento dos colaborlidorw qnHnto À B tão do# residuo#
gei'adol pelo elnprwndlmcntop com a dwcHção do conteúdo ministi'ado específico pn'a R
nalidnde da empina. Td tldnmlen⑩ deverá alnrdw: a) resuma teóúw saem resMtKas sólida,
classiüicaçào, impaam ao ambiente, rtscm aw oolabmadww e sabre redução da nia Benção; b)
indicação dos leais de ga-anão de rwíduw no empreendimento; c) apr@#emação dos Ideais de
ãrm3z©nãMMto tlmsitório dentro do emprewdimmta e de destim ãina] dos rwidws gerados.i

Observar e rwpeitar os pwâmetros wtabeleçidos pela l.ei El&üdualn' lO.laD/199Q. que dispõe
sobre a poluição sonora no Estada de Milhas Gerais. '

Cuiítíprir Q estabelecido no Oficia HP 191/2019, refwmte à prapmta do empremdedm, recebida
çam força de Toma de Compromism. pwa wmpms8ção dm omissõw de 8wos de o6eito aUf&
referent@ üo ano bwe 2018. '

Realiza' çompen6ação anual dm emissões de gases de efeito estufa (GEÉ) do einprwndimento,
refwente m ana bam mteiiar, caasidwando Q valor de refaência pm hocürü para ratawação
florestal no âmbito do Prqao Cartservadar dw Água, çambmle Lei Muniçipat d" 3,829/2018.
Delíb«®ão NonnHiva CODEMA n' 016/2018 e tn#tmção Técnica SMA d' 003/2019, Para Rins

de deÊlnição da wmpmsaçâa dw anm suhequeMW. dwwá encaminha, até o dia 1)1 dojmeira de

cada ano. o re8pectlvo relatório de wngumo de reçurBW hídrica e d⑤ fontes de emi8$ães de gases
de efeito atufh da empremdtmento, conforme Termo de Ri:fmência específico da Secretaria de
Meio Ambiente. A celebração de Teima de Compromisso para compensação dm omissões deverá
ocarw ató o dia 28 do fm'ereiro de cada nm.'''

CamuniçK prwiameMe a SMA re6neme a qualqwr mudmça nla rotina aperaçlalnl ou aquisição
do nova equipammtm. tendo om vista que alteraçõw nadem inf'luençíar a 8er çãa de roídos,
emissõw atmos@ficas bem oomo a geração de efluente e resíduos,i

Publicar a obtonção da Licença Amblentalen] poriódloo laca B apresenta onginalda publicação.t
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