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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 061/2019

O Conwlho Municipal de Desmvolümm⑩ Ambieata] - CODEMA, no um de suas
atribuições qw !he wnfne o aH. 2', incisos f e ]], da ],ei Municipal n' 1.606, de 04 dejunho de 2001 e da Lei

Municipal 1.829, de ]7 de setembro de 2003, aH, 8o indsos 1, 11 e 111, mmUnado com o Dwreto Munidpaln'.

t .782. de 01 de agosto de 2006. aN. 6o. incisos ll c Vlll, concede ao empreendimento BAGA:,EY DO BRASIL
ALIMENTOS LTI)A, CNPJ 06.042.467/0019-00, 1oçdizada na Rodovia demão Dim. km 947,5, Baixo dos

vires, no tnunicípio de Extrema-MG, a Licença de Openção Corretíva com validade até 06/12/2029,

para aüvidade de ''Êl$/zoc'agem e/29z/ c'omérfio a/acad.íza de' oz//Fn.f prüáífos ", na município de Extrema, Estado
de Minas finais, coltfomn proa«m 020/2019/001/2019.

Rwwlta-w que a tiçmça anbtmtaJ em apreço nâo dtspmm nem wbstihi a obtenção, pelo íequamfe, de

outras tiçmçw e autodznções lega)mm⑩ exigíveis.

[] Sem condicion tes

[81Coinu)ndiçion tos

(Valida somente mompanhada das condicionantes armas)

O não atendimento das condiçíonan③B do Anexo União impliw na invalidação destaliçmça.

Exüem#MG, 06 de ⓑzembro de 2019

/ '\ /

PAUdOtlE
PRESIDEM

PgKetKA
③'DELA



A:N EXO. UN=lCO

Dewi'içÃo d8 condizia ate
Reagi.mr armanmmento e de8ttnaçãa adequada de todos os resíduo sólida grados do
anpteeMimmto, imlusivo as resíduos do Classe 1- p⑤iW«w(á@m de pir8a, ttnM e
solvwtw, lámpüdas e OLltros), devendo ap'esmo' semesüalmen③ o Dwlwaçaa de
MaümaTtação de Resíduos - DMR de todos os resíduo sólidos ge;lados no
emptwndimwta e mmtn doçummtaçâo cmrnpratHuári& com prmu rwupnação, quinto
à desthação ümaldos me$mm, cmlbíme plecmíza a Det+baação Normativa CORAM rl'

Apresa)M' comprovante de trein8mento d09 colaboradora quanto à gestão do#
rwíduos 8er8dos pelo empreendimento, com 8 deKHção do co tendo miní#tr8do
específico para a realidade da empresa. Tal trehammta deverá atmdar: a) resumo
uâ'iço more resíduos sólidos, çl sifícaçãa, impmtos ao ambieiM, duos aos
colüboradows e sobe redução da $ua geração; b) indic®ão do$ 1wais de gaação de
resíduos no empremdtmento; c) apnsmtação dw lwats de arma?:eiiamento transitório

dentro do emprwndimenta e de destino finaldos wsídws geral ,i

Obsewa e riD!;peito m pürâmetrw 6gal»lwii;lM pda l,ei Estaduialn' lO,100/1990, qw
dispõe sobre a poluiçm sonora no Estado de Minas Getas, e a A13NT NBR n'
[O,15]/20{)0, assim como as nomlas que M sucedaem.i

Rea[tzar wtnpmflíwão muar das cmisliães de gaws de efeito estufa ((3EE} do
emprwndimmto, refwente ao ano baw anterim', wnsidwaTldo Q va)or de relbrência por
he«are pwa restauração floíestalw âmbito do Profeta Consewador das Águas, çonfmme
Lei Mtmicipalti' 3,829/2018, [)elíbeiação Nomlativa CODEMA n' C)16/20t 8 e instrução
{%miga SMA tf 003/2019. Para fins dc drüMção da compensação dos anm
subsequeMw, devam alç nir}))ar. até Q dia 31 de .Imeüo de cada mo, o respectivo
r©latório de consumo de rwwws hídricos e das fmtes de emissões de gaws de efeito
estufa do emWemdímmto, cmfomie Termo de Ref«ência especíüicp da Seçlvtarta de
Meio Ambim⑩, A celebração dc Termo de ComWomísm para compensação dm
emissões devná Nona até o dia 28 de ftvaeira de cada mo.1'4

Comunicar previamm③ a SMA refmente a qt lqua' mudança na rot.ina opa'acional ou
aquisição de nãos equipamentos, tendo em vista que alteíuçãcs pedem influenciar a
Benção de ruído, emissões atmos6ériças bem como a gaação de efluentes e resíduos,t

Publicar a ot)tenção da Liçmça Ambiental em pwódico local e alxesmta' aigiml da
publicação. '
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Item

28.02.2020 /
Frequência;
S③me$tral /

Vigência da
Licença

02 9a dim / Vigência
da Licença

Vigência da
Licença

31.01 / TeaTtta de

Campramisso: até
28,02 /

Anual / Vigência
da l,ícmça

Q4

Vigência da
l,içmÇa

' As dacumentações comprabatárlas da cumprimenta destas condfcíanar\tes deverão ser pratocaladas na Secretaria de Meia Ambiente ASMA) nas

' Serio re8lizBdgs vfstariõí p+riédla+ #o fmpreerldimertta. A dawmeM8çla wmprabat&f do cumprimento deft f çpndiefon M dwerá Hr

mõntldB nü empreendimento,

' Recom nd8çlo d# gclulpe Téenlm, b K d# 8m últimos d8do$ elt8tfstimg 8m r entes pubfluçae#,

dmcmho de 2019Ex
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