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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 063/2019

O Conwlha Municipal de Desenvolvimento Ambimta! - CODEMA, no uso de suas

atribuições que [he wnfbe o aú. 2', incisos ] e ]], da ].ei Municipal n' ] .606, de 04 de .junho de 2001 e da Lei

Municipal 1.829, de 17 de setunbro de 2003, ai't. 8o incisos 1, 11 e 111, combinado com o Decreto Munidpaln'.

1.782. de 0] de agoHO de 2006, mt. ó', inciws ]] e V]]]. concede ao emprewdtmmto TRANSPORTADORA
MASSA (:ESTA LTI)A, CNPJ a3.029.662/0021-26, 1walízada na Enada MunicipalVneador rosé Lamanine

de Oliveira, n' 1147, Bairro do Rodeio, tio município de Extrema-MG, a Licença de Operação Corretiva -

1,0C, üom validade até 06/12/2029, pMa atividade de "Hç/acabe»z e'ou c'omérc'/a a/acadf.ç/a de azf/rci.f

prc}(alia.ç '', no município de Extrema, Estado de Minas Gaais, confomie proa«&o 018/2019/001/2019.

Rwmtta-w que a tiçmça anbtcnta} em apreço nào dispmm ncm wbstttui a obtmçâo, pelo íequamte, de

outím liçmças e antomnçõos legalmente oçigíveis,

[] Seíncondicionantes

llB Com wncliçionan⑩s

(Válida 6ammte mompmhada das condiçimantw anwm)

O não atendimento dw condicionantes do Anho Univ impliw na invalidação destaliçmça

Extnmw'MG, 06 de dezembro de 20 ]9

QUE PE



A:NEXO. Ü:N;lCO

I' limpeza: 60 diw
/At)mlmente /

Vigência. da
Licença

Prímeírõ DMR
2$,02,2020 /
Frequência;

Vigência da
Licença

Realimr a limpeza. pa'módica do sistema de tratamento de efluente mnitárías e aprewntar
documentação wmprobat6ria de wleta, tratamento e debtinaçâo final aml)ientahnente

adequada das resíduos geradas na limpem. '

Rwlizar armamnameHa e dcstinação adequada de todos os rwídw)s s61idol gerados do
empremdimena, inclusiv a rwíduos de Clssw l ígoms, doendo apresemw
gemem'Rlmente 8 l)wl&mção de Müvimentõçãõ de Redduos - DMR de toda w rwíduos

Normativa COPAli4 n" 232/2019.t

Apresaüar çomprwante de trem imcnto dm col8lhomdorm qu#nle à #míão dm rmídum
gerados pelo emprer»dlmrBt©, com ü de«rkão dõ Conteúdo i»ini#tmd@ mpfcílico para
ü rt8lidadt da empra8. I'al tninammto dw«á abaídm= a} rWUMO teórico $obn rmídtws
úlidos, classil'ilação, flWmtm m ambieNe. rilw# ao# wlabaradww e cobre rduçãa da $ua
8waçãa; b) indicação dos locais de geração de redduos üo empnendimento; c) apresmtõção
das locais de aímazemmmta üansitórío dentro do empreendimmm e de destino Hlltal dos
resíduos gerados. '

Observar e respdtar os pKâmaros wtat»}widm pela Leí EMadua] n' ]O,]0a/1990, que
dispõe sobre a poluição $onara no Estado de Minas Gerais, e a ABNT N])R Da ] 0,15 }/2000,
assim como as nomes qw as sucedaem.'

Cumprir o esüabelocido no Oficio n' 205/2019, reHerento â proposta da omprwndedor.
rwebida cüm brçü de Temo dõ Compromi#po. para compensação das emis$õ« de gas« de
üHeito estufa, refwenre ao ano baw 2018.i

Rwlizar wmpen ção attml d&# emissões de gaws de efeito estuda Irei!) do
emprwndimento, gerente aa ana base anterior, çansideranda o valor de referência par
heaare pam r tauração õprestalno âmbtM do Prdeto Conservador dn Àgua#, oonfmmel.zi
Municipal n' 3.829/2018, 1)diberação Nom)atava CÜDÊMA n' 016/201$ e In#tmçâa I'éçniça
SMA n' 003/20}9, Para Rins de deãnição da wmpenlnção do$ anãs wbwqumtes. dwwá
ençõminhm, até o dia 3} de janeiro de cada ano, o nspwtivo relatóúo de wnmmo de
rewrws hídricos e das fontes dc emissões de gang de efeito estufa do empreendimento.

oonfarme Tennto de ReÊaência especíãw da Smaaría de Meio Ambiente, A celetwtaçãa de
Termo de Como'PmiK#o para compmmção düs emis#õa dwHá oçcmw até o dia 28 de
têwwirü de oadB üno,','

Comunicar previamente a SMA ref«ente a qualqua' mudança na rotina opuwional ou
aquisição dc nüvtJS equipamentos, tendo cm vista que alta'anões podem influenciar a geração
do ruídos, emissõw atmop6ni«s bem wmo a gwa®o de eHuemes e resíduos.i

Pubtímr a obtenção da Licença Ambicrttal em p«indico leal e apre#eiutar miginal da
publicaçàa. '

02

03 90 dias / Vigência
da Licença

Vigência da
Liwnça

3 ] .01 / Tanjo de

Compromisso; até
28.m /

Anual / Vigência
da Licença

07 Vigência da
Liçmça

: As dawmentaçõfs çomprobBtórln do cumprimenta datas candlelon&ntel dwerla ser protocal8dgl nõ Seéret8rlB d# Meta Ambiente ISMA} nas

' A v} t r} rá re#llzõda »o término do prazo de cumprimento de wndlclon#nte.

9 Rnomend&çlo dB Equipe 'rócnía, bõwBd8 em últimos d das wtõtístfcn 4m reç+rttel public iões

Püulo ){iii$üie Peiélrü
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