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Av. Antõnio Saem Feres. s/n - Tet:(3S) 3435-3úl20- CEP.: 37.640-(](]0

Secretaria de Meio Ambiente

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 062/2019

O Conselho Mmicipal de D«envolvimento Ambiental - COI)EMA, no um de suas
atHbuiçães que [he wnfne o art. 2', incisos ] e ]], da Lei Muniçipa]n' ].606, de 04 dejmho de 2001 e da Lei

Municipal 1.829, de ]7 de setembro de 2003, aR. 8' incisos T, ll e 111, mtnhnado cüm o Dwxeto Municipal n'.

t.782, de 01 de agosto de 2006, aR. 6'. inçims ll e Vlll, concede aa empreendimento EI'K IND(ESTRIA E

COMÉRCIO l.TDA, CNPJ 09.S77.836/0001-28, 1wa]izada na Av. Antânío Sms Pães, Do 4Ó50, Baia'o dos

Tmmtes, no município de Extrema-MG, a Licença de Operação Corretiva - LOC, com validade até
ü61\'ZI'lq29, paga aüviüaüe àe "Montagens de máquinas. aparelhos ou equipamentos para teleçontunicaçóes e

fn@mió&ica ", no município de Extrema, Estado de Mina G«ais, confomie procwso 0]9/2014/003/2018.

Rwmlta-w que a }içmça ambimta} em apreço nào dispmm ncm wbstitui a obtenção, pelo requamte, de

outr® liçmçw e autorizações lelialmmte exigíveis.

[] Sem condicionmtes

(Válida somente açampaüada das condicionantes an«as)

O não atendimento dw condicionantes do Anexo União implim na invalidaçâo destalicença

Extrema/MG, 06 de dezembro de 2019
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ANEXA.INICQ
Dncrlçáo d8 condlcton#nte

Rwlimr armazenamento e destimção ad«suada de todos m residual sólida' 8Kadol do
etttWeendimwta, ittclusive os rwíduos de Cl8sw l pa'igoKos (água de purga, tintas e
sdvewm, lâmpadas e outros), doendo apr8wMar wmestralmeNe o l)wlaração dc

Movimenaçãa dc R«iduçts - l)MR de toda w redduo$ Bólide 8erüdm lta anpree'Mimeao e
münt« dawmentação comprabatl5ría, oom prcitM rewpewtção, quinta à destinaçio fiel dal
mesmos. çonfon'nie preçonizn al) tibcração Nomlativa CORAM Ho 232/2019,l

Apnwntar aompmwnte de üdnamcwa dos w aboradar6s quamo à gestão doB twíduo# gerados

polo empreendimento. wntmdo o wrlteüdo mtniKtrado e#pwifiao para a íwlidade da emprwa.
Tal treinammto dwaá abordar a) resumo teórica soba resíduos gélidas, cl&$#iflça@o,

impactos ao ambiente, riscos aos wlaboradares e wbíe redução da sua g⑤açâa; b) indicação
dos locais de geração de resíduos no empreerdimeMo; ç) apresentação dos leais de

armazenamento transitório demão do empreendimento e de defina Rinaldo relíduios gaado#,i

Obwrvar e tespoiter os parâmetros estãbeíwida po i&l
sobre a poluição sonora no Estado de Minas Gerais e a ABNT NBR n' ]O,]S1/2000, assim
Goma m wrmas que w s\ic«caem,'

Prímdra l)MR
28,Ü2.2a20/

Frequêwia:

Vigência da
l,icwça

90 dias /
Vigêllcia da02

D4

Vigência da
Licença

n ú39/2019

31,,a] /Terna
de

Compromisso:
até 28.02 /

ViBéwía da

Liwnça

Vigência da
Licença

Cumprir o cstabe]wido no Termo de Compromisso a' 039/20]9. re6nmfe à popofta para
çc»npensação das emissões de gagos de eleito estuda do empemdimenn,}

Realimr compwmção amalda$ emilsõw de $asw de e6Uto estuda (GEE) do anp'emdimmto,
refwerüe aa ãHO baw antaior. considerando o valor de rc6nênçia por heaare para íatawaçãa
flarestalna âmbito do PruÚ«a Conservador da$ Á8ua#, con6omle Lei Muniçípaln' 3.829/2018 e

De[ibaação Normativa CONFINA n' 016/20] 8. Para Rins de definição da compensação dos
m08 mbBequeneB, dwná mmminhm, alé o da 31 de jmeho de eHda ano. c} reWeaivo
relat(üo de cçtnwma de reçur$oõ hídricos e das contes de emissões de gaKS de efeito estaca do
emprwnd;miMO, wn$omle Tma dc Refüênçia e#pwíHlw da Swrctaría de Meio Ambiente,t4

Camunimr prwíamente a SMA ref'dente & qua quw mudança na rotina opaaçiona] ou
aquisição de novos equipamentos, tendo em víut& qw alKrações podem inflw iaí a geração de
ruíd08, emissõw atntüsf&icas bem wma a g«anão de ef)umtw e rníduos,i

Ihibliçar a pbtm②o da Liçeílça AmbieMal em pwiódiço Ioga e iWre Mar {Mginal da
publicação . '

30 dias

: As documentações wmprabatórbs do cumprimento destas condíçion#nteç deverão nr protacolõdBS na Seçretõriõ de Meio Ambiente 6MA) nas

de dezembro de 2íJ19


