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Conselho Municipalde Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 060/2019

O Conwlho Municipal de Dewnvolvimmto Ambimta] - CC)DEMA, no uso de suas

atribuições qw Ihe wnf«e Q ait. 2', incisos le 11, da l.d MEtnicipal. n' 1.606, dc 04 dejunho de 2001 e da Lei

Municipal 1.829, de ]7 de setembro de 2003, ai't. 8' tragos ], ]] e t]], combinado com o Decreto Municipal n'.

1.782, de 0] de agosto de 2006, art. 6', incisos IJ e Vlll, wnçede m empremdimmto ARCAR 1)0 BRASll.

l.TDA, CNPJ 54.360.656/0030-89, localizada. na Rodada Ferrão Dias, km <)47,5, Baixo dos Pirex, no município

de Extrema-MG, a Licença de Operação Con'ctiva - LOCO com validade até 06/12/2029, para atividade de

''Xlç/oc'agem e/du c-omén'/il azacaí71.ç/u iü ou/ro.s prodz//a.ç ", no município de Extrema, Estado de Minas Gerais,

canfonne procwso 019/2019/001/2019.

Rçssa[ta-w que a }içmça ambimta] em apreço não dispensa nem wbstitui a obtenção, peão requamte, de

ouü② licença e autorizações legalmente exigíveis.

[] Sem condicionantes

181Com .o.idiçionantes

(Válida sc,malte mampmhada das wndiçionantes anwn)

O não atendimento dw çondiçionantes do Anexa Uníço impliw na invalidação desta }içmça.

Exüema/MG, 06 de dezembro de 2019

tJE0 HEN\ EQUE BEBEI
oDEMA



ANEXO UNICO

Pg"i@o :Éondicionaüte Pitazo

Apresentação
DMR: 28.02 e

31.08 /
Frequência:
Semestral /
Vigência da

Licença

Realizar armazenamento e destínação adequada de todos os resíduos sólidos gerados do
empreendimento, inclusive os resíduos de Classe l perigosos, devendo apresentar
emcstralmente o Declaração de Movimentação de Resíduos -- DMR de todos os resíduos

sólidos gerados no empreendimento e manter documentação comprobatória, com pronta
reciiperaçào, quanto à destinação final dos mesmos, conforme preconiza a Deliberação
Normativa CORAM n' 232/2019.l

L

Apresentar comprovante de treinamento dos colaboradores quanto à gestão dos
lcsíduos gerados pelo empreendimento, com a descrição do conteúdo ministrado
t'spe :loco p:tta a i'validade da empresa. Tal treinamento deverá abordar: a) resumo
teclrlco sobre resíduos sólidos, classificação, impactos ao ambiente, riscos aos
colaboradores e sobre redução da sua geração; b) indicação dos locais de geração de
resíduos no empreendimento; c) apresentação dos locais de armazenamento transitório
dentro do empreendimento e de destino ünaldos resíduos gerados.

Observar e respeitar os parâmetros estabelecidos pela Lei Estadualn' lO.100/1990, que
(dispõe se!)re a poluição sonora no Estado de Minas Gerais, e a ABNT NBR n'
1(}. 15 1/2000, a:;sim como as ilornlas que as sucederem.i

Realizar compensação anual das emissões de gases de efeito estufa (GEE) do
empreendimento, referente ao ano base anterior, considerando o valor de referência por
hectare pala tcstauração florestalno âmbito do Prometo Conservador das Águas, conforme
Lei Nlunicipal n' 3.829/2018, Deliberação Normativa CODEMA n' 016/2018 e Instrução
Técnica SMA n' 003/2019. Para fins de definição da compensação dos anos
ubse(4uelltes, (deverá. encaminhar, até o dia 31 de janeiro de cada ano, o respectivo

relatório de consumo de recursos hídricos e das fontes de emissões de gases de efeito
estuÊI do empreendimento, conforme Termo de Referência específico da Secretaria de
N/leio Ambiente. A celebração de Termo de Compromisso para compensação das
emissões deverá ocorrer até o dia 28 de fevereiro de cada ano.i'4

Comunicar previamente a SMA referente a qualquer mudança na rotina operacional ou
a(luisiçâo dc novos equipamentos, tendo em vista que alterações podem influenciar a
geração de puídos, emissões atmosféricas bem como a geração de efluentes e resíduos.i

Publicar a obtenção da Licença Ambiental em periódico local e apresentar original da
publicação.

Í'
90 dias / Vigência

da Licença

03 Vigência da

Licença

Relatórios: até
3 1.01 / Termo de

Compromisso: até
28.02 /

Anual / Vigência
da Licença

(}4

Vigência da
Licença

30 dias

As docurnentações comprobatórias do cumprimento destas condicionantes deverão ser protocoladas na Secretaria de Meio Ambiente (SMA) nos
pr?zos estipulados. OBS: Mencionar o número do processo (Qj9ZZQj9ZQgjZ2019) em todos os documentos a serem protocolados nesta SMA.

A vistoria será realizada no término do prazo de cumprimento da condicionante.
Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A documentação comprobatória do cumprimento destas condicionantes deverá ser
mantida no empreendimento.

' O prometo deverá ser entregue a SMA para apreciação antes da implantação.
Recomendação da Equipe Técnica, baseada em últimos dados estatísticos em recentes publicações.

Extrem3Íyljjj::gg de dezembro de 2019

Paulo lleltdque Ppdeira
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