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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

1,1CENÇA AMBIENTAL 058/2019

O Conselho Municipalde Desenvolvimento Ambiwtal- CODEMA, no usa de sujas aüibuições que

he mnfae. o Mt. 2o, incisos le 11, da Lei Municipa]n' ] 606, de 04 dejuiüo de 2001 e da Lei Municipal 1.829, dc 17 de

ietelnbo de 2003, nt. 8' ítidsos l. lle 111. combinado com o Dwreto Municipalno, 1.782, de 01. de aqo«o do 2006, art.

6a. inci80s ll e Vlll, con«de ao emprewdimento AI,FA SEVEN EMBALAGENS IND(iSTRtA\E COIWERCIO
LTI)A, CNPJ 14.078.994/0001-73, 1ocdimda na Rua Joga Egídio, Ho 96, Jardim Monte Negro, no município de Extfema-

MG. 8 Revalidação de Licença de Operação - RevLO, com validade até 18/10/2029lpⓑa atividade de ''Fabp'ilação

de outros artigos dc nwtaluão cspcc$cados ottnão clmst$cados scm tratamento químico supiltfctal, exdusive ntówis

no município de Extrema, Estado Je Minas Gerais, confonne processo 037/2013/002/2019.

Ressalta-w que a liwnça ambientalaTi④reço não dispenm nem wbstitui a obtenção, pelo requaente, de outras

licenças e autmizações legalmente exigíveis.

[] Sem çondiçionmtes

Gg Com wndiçionantes

(Válida somwte awmpmhada d® wndiçionmtes mexa)

O não atmdimmto dⓑ condicionantes do Anho Univ implica na invalidação destaliçmça.

Exurema®!G, 18 de ouHbro de 2019
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l l)tscrição dã çondidüüãote

üoumtw: D130. DQa, QD. pH. tçmpnatura, mõtcriais sd+mmtávd#, $ólidw cm msf»n$ãa. detergentes

e ólws e graxas, de açorda mm Delibaação Nomattva C(miuda CORAM/CERll-MG n' O1/2008.

Serão cmslderüdM válida para fins dç medições ambimtai rclalória dc en$aíos c certiüicodm de

çalibraçãa emitidos par labaatóíiw acreditada nm ferram da NBR-lSO/IÊC 17t)2S, segundo a
Dçlibcr®ão Nom)atava COPAM n' 216/2017.t

24. 12.2t} ]9/
Saytestral / Vigência

da Licença

Realiza o molúwammto da água do Río Jaguart, n mml nte e a jupmtç do pata dç lançamçnüo dc
cfluentw, dm wguinta parâmçlrrw; pH. tempnattira. DBC) ç oxigénio dip#ol+'ido, confamic Rçlatuçãa

CONAMA n' 357/2(X)5. O$ rolatórim de ensaia dwa'ãp «mtw ã wordçnadóN Bcagróniças dos pontos
nmostrai$ dç mantaMç ç jusante da ponto dç }ançnmmto final, Serão considerados válidos para ülnH dc

ntedições ambiclüais os relatórios de eilsaias e ceniflcadaB de. calibração emitidos por laboratórios
iiçíed+tados nM MttK08 da NBR.ISO/IEC 17025, segtiíido a l)dibwaçãü NonTTlõtíw CORAM Ho

Mnnnr armazenamento e dwtinaçãa adequada dc todos Q npíduoK pólo(Jas gçradol do wlp'Gçndimculo,
Inclusive M resíduos dç Classe 1 - pçrigosm {água dc purga. lãmpada# c outtw}, dewndp npN#ontnr
inveMária üimcsüal de todas a$ resíduos sólidas geadas m empremdimmto e mamar daçummtação

rcsÉdum sólldm deverá Cotar obrigataiamcntc õwínpnnhada do rapcaivo Manifesta dç Tran$portç de
Resíduo - MTR. confmme Delib«anão Nwmativa TOPAM n' 232/2019. A aptesmtação da invwtário

dota ob8crvw o modelo padrão da Secretaria do Meio AmbioMe.3

Apresentar comprai'ailtc de treinamento d③ colaboradores quanto à gestão dos resíduos gerados pelo
omprwlldimmto. comendo Q çcwcúda iünistrada clilwdgim paa a realidade da eanplwa. Tal
tninammto dwçrá abordar; a) rvmíno tcórtw sabe rmidum liólidw. clãs i6icaçãa. ímpaçtw m
ambiente, rigcm am colabmadmç# c sd)n redução dít un geração; b) indicação do# lwaís de geração de

resíduos no emprcmdinlcnta; ç) aprçsuitação dos lwtçi# dç armo/cnltmçnlo tranlitórío dwtro do
cnWwndimentü c dc dcstitn Rum dm mslduos geradas. '
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24. 12.2o19 /
02

até 24.12.201g/r

Trinlwtral / Vigêttcia
da Licença

04 i90 dias / Vigência da
l,icmçn

05 Obwww e rwpeitar M parâmetros estabeleçidm pela l i E$1idualn" lO.100/1090. que dispⓑ sabre a
poluição mnorflno EBlaclo de Minas GcraiB.s

Rmlizar compms®ão anualda8 emissões do gawP dç çüabo wtufa(GEE) da empreendimento. rcfwmte

ao aüo bnso üntwior, çonsidçmndo c} valor dç rçfbónçiõ por hwtaw para rç laur®ⓑ fhrwtal no âmbito
do Pnljeto Canscrvadar das Agua, ooníbrme Lei Mmiçipal n' 3.829/2018, Deliberação NcKmatnn
CEDEM.A n" í)16/2018 e Insmição Técnica SMA d' 003/2019. Para fina dç dçüiníção da çpmpm#nçâa

das aras subwquçntw. devná mçaminhar. aé o dia 31 dç janeiro dç cada ano. o re#peçtivo relatório dc

wnformc T@lno de Refwência çspccíHiça da Secretaria dç Meia Ambiente.A celebração de Ta'mo dç
Cctmptamiusa para campensaçãa das emiwões daerá acarrw até o diü 28 de fcvcrüka dc cada uw.i-'

Comunica' prwTammtc a SMA rçfnçMc a qnl④in mudança nü ratinít apçraçianal, aquisição dc novos
cquipnmcntw QU ampliação. tçíldo çm vista quç attaaçõw pajem inãttmçiar a 8noção dç mídm, bcm
como 8 güraç$o do efluente o imíduw. '

Publicar a obtenção dH Liçwço Anlbientalom periódico lacaio npro#çntar oriBinnldn lmblicnção.Í

Vj@ncia da l,icwça

Renal.órioí aé 31.01/

28.02 / Actual/
Vigência d& Liçowa

06

()8

Vigência da Licença

' A$ dacument ç&f aamprobalóda$ da çumpdmertta depôs çandfçfanõntef dw r#o $er pratowtêdes ne $+a'et#rta d+ Meto Ambiente {$MA) nm pra:a

' Serão w lízadBI Wstarlas periódicas ao emprewndtmento. A dowmBntgçía çomprobetóriB da çumprlm«nta deltas çandlçianente$ dw+rú er m ntídü na

de 2a19


