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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 065/2019

O Connlho Nlunicipal de Desmvolvimmto Ambiental - CIODEMA, na uw de sms

atHbuições que [he wnf«e Q art. 2o, incins ]e ]], da ].,d Municipal n' ] ,60ó, de 04 dejunho de 2001 e da Ld

Municipal 1,829, de ]7 de setembro de 20D3, art. 8o ímans 1, 11 e 111, canbinado wm o Dw:roto Municipaltt'.

1.782, de 01 de agosto de 2006. aH, 6'. inçisw ll e Vlll, concede m empreendimento ETK INI)ESTRIA E

CO[b[ÉRC[O LTDA, CNPJ 09.577.836/000]-28, 1oçdizada na Avenida Bmedito Camngo Eugênio, ].ote ]-B,

Baixo dos Pessegueiros, no município de Extrema-MG, a Licença dc Instalação Corretiva -- LICI, com

validade üté 06/12/2025, para a atividade de "Mon/agem de A4áqiy/na.ç. apare/#P.f azf eqz/ípame lo.ç puna

/e/ecomzvn/cações e l?Áu/má/fciT ". no município de Extrema, Estado de Minas G«ais, oonfomie prmesso
019a014/002/20} 8.

Ressalta-w qw a licença ambiental om ④reço não dtspmm nem !nbstiHI a obtenção. pelo reqwreMe, de

auras [icmças e autorizações legalmente exigíveis.

[] Sem condicionantes

181Com oündícionmtes

(Válida somente açampmhada dm condicionantes mwm)

O não atendimento das condiçionmtes do Anexo União implica na itwalidação datalicmça

Extrema/MG, 06 de dezembro de 2019
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Àa EXQ..Ü=NICO

DeKrlçlo da Pr8&o

al

D2

indicar a }aca]de diõpü#tçio fjtta] da m]o sobrwmleMe otí$inado do prwesso de terraplanagem.
devendo apelem:ar dücumemo de anuência do proprietária da imóvel,t.3

Realimr a mvcgetaçãa do# taludes üürmadog M área da empreendimento e apresentar relatc$rio
téat+co faagráflço de wemção,i

flnõllzeçlo dõ
obn/Formallzõçio

dõ1.0

FInBlfZBÇIQ dB

abra/Farmalízaçgo
dõ LO

Valência da Llartça/

FormBllzõç$a da LO

flnellz8çla da
obn/Farmõltnçlo

d8 LO

l)e$titiar adequadame e o$ ef)ueM« sanitários gerado na canteiro de obras e ap'esattar
dowtnentação mmprabatória à SMA, t

04 Apresentar relatóHo técníw-Hatográãço de instalação do sistema de tratamento de efluentes
sanitários do entpreendimento,:

{)wtinu adequadarltmte tado# os rníduos sólido 8a'adm na fan de instalação do
cmpremdímmto, íttcluindo OB roíduio# C e D - Perigosos, con6ortnle Remlu⑩o CONAMA
307/2002, e aprewntar inventário à Swretaria de Meio Ambiente, juntamente cam comprovantes

do de#timçao ambíe a mc e c(meta. ao Him da instalação da cmpwndimemo,'

Finaliza exewção do sistema de drenagem de águas pluviais do eiiw'eefidimeMO. wmbrme
indicado no Projao de l)íemgmi de Aguas Plurais apwvado pela Seaetaria de Obra c
Urbanl#mo. e arrebentar relatório $oto8ráõco da inflamação do re$wido sistema.IZ

Obsewar e respeitar os paúmetros estabelecidos pela Lei Estadua110.100/1990 quc dispõe sobre
a polu;ção sonora na Estado de Minas Gera e a AE3NT NBR n' ]O.]51/20(X). mpim coma as
ltm'idas que as wcedwem.'

Promover a umfdMcõçia dõs amas wb mwlmentaçlo de terra, espeçl8lmente nas períodos
m8ls Becos, a flm de eliminar au reduzir as emi iões fuBithas de materiBI partiçulBda (paefn),
que pedem caunr itlc8madas à população.

Vbêmla da LÍcençõ/

form8liz8çia da LO

fln8lluçla d8 abre /

Form8lfzaçia d8 LO

Vigência da licença

ViBêncf8 ds licença

Cumprir o estabelecido no Temia de Compram na n' 039/2019, referente & proposta pan
compensação dn emissões de B8nf de efeito estufa da inltalBçgo da empreerldim+nto,i

Terwir8 do TC ne

a39/2019

Comunicar prevfõmente B SMA referente a qualquer mudança na ratlnB apor'õcion81, Bqulslçãa
do nQ\ío$ equipamerltas ou ampliõç$a, tendo em visa que attemções podem influenciar 8
Bereçio de ruídos, b+m nm0 8 geração de efluerltel e resíduos.l

Publínr a obtenção da Línnça Ambiental em pertódlco legal e õprelentar oriBínal da
publicação.'

30 dí8s

' As documenHç6n wmprobatórfn do wmpdmenta destõ+ nndlçlon nül dwerlo nr prawol+d n Se«ewrf de Meio Amblfítte {SMA} nw

rnõntldõ nü mpr#endEmento,

Extrema/Mi de dezemho de 2019
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