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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 059/2019

O Conwlho Municipal de Desenvolvimento Ambiwtal - CODEMA, no uw de suas
aüíbuições que l])e çonfwe o an, 2', incisos í e ]], da Lei Municipal tl' 1.606, de 04 düjunho de 2001 ü dü Lei

Municipal 1.829, de 17 de setembro dç 2003, mt, 8' inciws 1, TT e Tíl, cotnbiímdo com o Dea'eto Municipal n'-

].782, de 01 de agosto de 2006, art. 6', incisos ll e Vlll, concede ao empiemdimento MULTll..ASES
INDA.ESTRIA,l.. &A. CINPJ 59.717.S53/0006-17, localizada aa Rua Josepha Gama de Souza, Bo 162, 13aino dos

Pares, no município de Exüema-MO, a Licença de Instalação Corretiva + Licença de Operação l.,IC + LO

(ampliação) "ad r #breHdium ". com validade üté 02/08/2029, pwa atividade de 'lÉu#rfaaç ü e/e/rodapé.ç//ro.v

e,'b# çalnpanem/eÁ e/e/roe/elrón/cas, /nc/zís/ve/óinpa(üs, no município de Exhem% Estado de Mina Gerais,

çanfom)e prowsso 050/2018/002/2018.

Ressajü-se que aliança ambimta} miaprcço nâo dispensa nan substitui a obtenção. pdo requawte, dc

ousas licenças e autorizações legalmente exigíveis.

E] Sem çondicionmtes

181Com condicionantes

(Válida somente acompanhada das mndicionant« anexa)

O não atwdimwto das condicionantes do Anwol3nico implica na iítvalidação destalicença

Extrema/MG. 2S de outubi'o de 2019
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ANEXQlmlCO

Item l Descüção da condicionante

Manta an prosa reçupaação o ceniüicado do outorga do uso da ágtla junta ao
1 .. jlnsdtuto Mineiro de Gestão das Aguas - COAM e requaa a efMiva renovação,
l ' ' jprwiamwte ao vencimento da mesma, apresmtmda cópia da nova portaria quando da

l iwa ot)tenção.'

li IRealizar monitoranento dos g inBS pmâmetrm de entrada c cuida do sistema dc
l jü'Htammto de eflwntes(amonagem como(Ma); DBO, DQO, OD, pH, tempaHura,
l jmateHais sedimentáveis, sólidas em suspensão, d«wgmtes e ólws e armas, de awrdo

02 lcon[ Deliberação NürmHiva CoÜunta CORAM/CERA:t M(3 n' 0]/2008. anão
considerados validos paa fins de medições ambientais os relatórios de ensaios e

l lee i$oados de çalíbrttção unílídos por labwatóríos creditados nos temtüs da NBR-
1. liSO/IEC 17025. segundo a l)eliberação Nomlativa COPAS n' 2 t 6/20}7.

l IDastinm' adcquadanente todos os resíduos sólidos gordos na fase de in$tülação do
l jempreendimento, incluindo os resíduos Calasse D -- Perigosos, confamne Resolução
l 03 IC(.)NUMA 307/2002, e apresentar invwtéüa à Secwtmia de Meio Ambimtn,
l jji.intamente com comprovmtes de deMnação ambimtajmente corrçto, ao õim da
l jinstalação do mlpreendiincnto.'

IN4antcr ammzenamclito c destilação adequada de t«ks os síduos Balidos gerados dü

i jempremdimmto. tncludve os resíduios de CI se 1- paígosos (pilhas e baterias. EPls,

Íóleos e graxas, t.intm e solvmtw, lâmpadas e olmos), devendo apresmtm inventário
l jtrimostral de todos os resíduos sólidos gnadw no emprewdimaitol c matttw

04 jdócumwtação wmprabatória, çom pronta regi paãçâo, quanto à destilação final dos
mesnlo$ ' Toda moülnmtação de rniduos sólido-s devam miar obrigatoriamwtc

jaçompmhada do respwtho Manifesto de Trm1lpo«e de Resíduos - M'TR, üün6onne

IDelibwação Normativa COPAM n' 232/2019. A apresentação do ittvcntárto devem
l jobnrvw o modelo ptldtão ( Seaotwia de Meio Ambiente.

l IMaltn implementação do plaiu) de $erencismento de rwíduos sólidos do
emprwndimento e apwmtar comprovante anualde u'einamento do# colHboradore#

quanto à gestão do# rnídum gerada pelo empre nilimento, contend } o conteúdo
ttiinistrado específico l)arü a reütidade da empresa. Tal trçinamçntcldçverâ aborda'=
a) resumo teórico sobre resíduos sólidos, classtâcaçãa. impactos ao ambiente, iscos

l-ms mlabortidtxos a gobw redução da wa gaaçãcl; b) illdicaçãa dos locais de geração d

lr síduils no unprwndimmto; c) apresmt8@o dos locais de amtaz=mamenta trmsitdxia

i dmltio do anptemdimmtü e de destino finaldos resíduos gerados.i

IPromov⑤ a {mxidiHimção das albas s(ü mavimaltaçãa de tona, espwialm ta nüs
l 06 jperÍodos mais suas, a fím dc eltminn ou reduzir as emissões fugitivas de material

1. jpwtiçuladü(poeira), qw Fodam cat r incómodos à papúl®ão

l .. IObsen'ar e respeitar os parâmMos estabelecidas pela Lei Estadualn' lO.100/1990, que

dispõe abro a poluição mnora no Estado de Minas Gerais.3

Ê'.
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item l)escriçBo da condlcionHnte

Apresenta relatório téwiço.$otográ$oo da imptmtnção ástema do t)imagem de Águas
Pluviais. ' "'

Filtajização da
opta / Vigência

( Licença
60 dias /

Vigência da
Liwnça

Comunimr prwiammte a SMA ref«mte a qudqua mudança na rotina apaaçiona},
10 aquisição de novos equipamento ou mnpliação, tendo em vista que alterações podem

Vigência da
Licença

inflwnçiar a gwação de wídas, bem como a gwaçãa de eflumtw e rwíduas. '

IPubliçal a obtalção da Licença Ambiental em pa'índico )OGa) e apfesmtar original da

jpublicaçào.

: As documennções cümpmbatórfas dü wmprfmenta destas oondicionantn deverão sa prtxtocatadn na SecrmaHa de M«o

88r8m pratomlados nesta SMA.

' Serão reõltzadõs visa«'ias perlódias aa empremdimnlta, A doçumentpção çamprobatóri8 da wmprimento destas condicionantes
deverá $f mõntldõ no ⑩mpreendtmento,

'D praceta deverá ser entregue B SMA pára apreclaçla antes da Implantação.
' Recomendação da Equipe Téçntca, baseada em últimos dados estaUsticos em recentes publicações,

Extrane/MG. 25 de outubro de 2019

ubU
PKsid⑥


