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Conselho Municipalde Desenvolvimento AmbieYttat

1..1CENÇA AMBIENTAL 064/2019

O Conwlho Municipal de Desmvolümmto Ambiental - CODEMA, no um de suas
atHbuiçõ« que ]he çmf«e o aít. 2', incims ]e ]], da l.á Municipal n' 1 606. de 04 dejunho de 2001 e da Lei

Municipal 1 829, de ]7 de setem]xo de 2003, art. 8o inci90s ], ]] e ]]], ccwnMnado com o Decreto Municipa]ti'.

1.782. de 01 de agasüo de 2006, ait. 6'. incisos ]] e V]]], wncede ao emprewdimmto EXTREIVIE PAPER

IND(!STRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E APARAS 1.,TDA, CNPJ 32.391.326/0001-83, localizada na

Estmda Municipal Vermdor rica Bertolotti, Qü 1685-A, Bairro do Rodeio, no município de Extrema-M.G, a

Licença de Operação Corretiva - LOC, com validade até 06/12/2029, paa as ativjdades de "/üàrft'açõo de

artigos e arte.tbíos de papelão. çartolllu e cartão. não impressos, simples (m plastificados" e "Estocagem e/ou

co»iéncfo a/acad.çü íü //rn.ç.lswíüz//o.ç ". no município de Extrema Estado de Minas Ga'tias, conforme lxowsn
006n 019/0Dla0] 9,

Ressalta-se que a ]içmça ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pejo requaente, de

outiw licenças e autorizações legalmal⑩ wigíveís.

[] S€1n çondicionantw

(Válida sonlont$ wompanhada das mndicionantes atlexm)

O não atwdimatta dm çmdicionmtes do An«o Univ implica na invalidação destaliçmça
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Descrição dü colldlcionüitte

Ratizar a timpaa p«íódiça do sí#ema de tratamento de eflumta unitárias, dwen&) #a
apresentada dwumentação comprobat6ria de colha, trai m no e deKinBçgo Html
ambieMalmeMe adequada düB resíduos ga'aços na linlpezz,i''

Rwlizar armazenameMa o de$tinação ldequ8dõ de todo o$ r Éduos lólida# 8wBdas do
elnpreendiinento, ilK]usive os resíduios de C]awe ] - perigosas (lâi)dadas e outr09). devendo

resíduos sólidos geradas no emprewdimento e mõrttw documentaipao comprobat6ría. çom
pinta tewpaação, quanto à destinâçib Hinalda me$mw çmGmme piv:çonim & Deliberação
Normativa COÇAM n' 232/2019.t

AprescMar comprBV Bife de trrinamento do# çotaborsdern qw#nto ã g t#e do# rmídoos

gerador pelo empreendlmeBto, com 8 deKdção do conteúdo miHktrRdo espwíHno para a
n»cidade da empresa. Ta) trdnamento dwwá aba'dar: a) resuinto teü'íw $ohe íesíduw
lólidct$. classificação, impaçtag ao ambiente, risçm &o# oolabmad w e sobre redução da 8w
8eraçM; b) indicação dos locais de g«anão de resíduos no empr®txlimento; c)@íewritação
dos !mais dc armazenamento tmnshórto dmtm do empremdimmto e de destino final das
resíduos ga'idos.'

Obsewar e respeita' os paranwras estai»tecidos pela t,ei Estadlmln' lO,la0/1990. que dispõe
sobre a poluição wnora no Estado de Minas Gaais. e a ABNT NBR n' lO,151/2000, assim
çotuo as nlormas qw sucedaem as me$ma8."

Realizar wmpen$açia anualda# emis$õe de gaKS de eHeiío üstuÊa (GEE) do empronldimewo,
refwMe aclara ban anw'ia'. cosida'ando o vala de re6mência por heçtare@ra restauração

florestal no âmbito do PtoÍeto Coítwrvador das Ágw#, canfürFW Lei Municipal n' 3.829/2018,

Deliberação Normativa CONE;MA n' 016/2018 e [nsirução Técnim SMA n' 003/2(J19. Para
Rins de definição da cx#tnpeit1lação do# anos nibsequeMes, dwwá encaminhar. até o día 31 de
jüneira dc cada ano, o reHpea+vo relatório de ç ÍRO de rcçurw$ hídricos e das farta de
emissões de güw8 de efeito elçtuÉa da empr®ítdimeno. conforme Termal de Reâaênçia

mpwfHco da S«retorta de Meio Ambiente,A çe)ebmção de Termo de Campamis#o para
wmpmm@o das cmis$ões dwerá ocorrer até o dia 28 de fwereiro de cada mo.t.'

Camutiiçar prwíameitte a SMA reg«ente a quaJqua mudança m rotina apaKíoml. aquí#i⑩o

dc novos equipamentos ou ampliação, tendo an ví$t# que armações podem infltimciar a
8eraçaa de mído#. bem como ü 8wação de efluentes e regi(has,i

Publimr a übtençãa da Liwnça Ambiental em pwiódiw local e 8prcsetlt r oHginõl da
publicação.'

I' limpeza: 60 dias
/ Anui/ Vigência

da l.,iwnça

DMRs: 2&,02 e

31,0$ / Frequência

90 dias /

VíB&wía da
Licença

04 Vigência da
Licença

31.01/ T@mo de

Compromisso; até
28,a2 / Actual/

Vigêttcia da

Vigência da
LíçençB

30 dias

' Ap doçumenhções çamprpb»tórf8s do wmprfmenta depbf oondíçianan&s dpwrão nr pratacol#d#+ n8 SeçreDría de Mdo Ambiertü (SMAS nw

mantida no empreendimento.
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