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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 066/2019

O Conwlho Municipalde Desmvolvimmto Ambimta] - CODEMA, no uso de sms
atHbuiçõw qw [he wnfnc Q aN. 2', incisos ] e ]], da Lei Muniçipa]. n" ).606, de 04 dejimho de 200] e da L,d

Municipal 1.829, de]7 de saembro de 2003, a't. 8o incisos 1, 11 e 111, eotnbínado com o Deu'eto MunicHpalno.

1.782. de 01 de ago«o de 2006. iut. 6', incims ]] e Vlll, wncede m anpreendimmto ACt7RA
TEClINOLOGIE$ LTDA, CNPJ a4.740.975/00a2-98, 1omlizada na Avenida Niçolau Cesarino. n' 4197,

Baixo dos Tenmtw, no município de Extrema-MG, a Licença de Opcmção C'omvüva - LOC, com validade

üté 06/12/2029, pata a aüvidade de 'hÁoH/ageltr de máqzu/lzcz.f, apare/#o.ç ozi eqzrⓖa»ren/pt para

re/ec-omi/»/caçõe e /z?#b/má/fca ". no município de Exüema, Estado de Minas G«ais. cottforme proa«m
016/2016/W2/2019,

Ressalta-w que a licença ambientalem ⑥reço não dispmm nem mbstihí a obtenção, pelo requerente. de

outras licenças e auto'ilações legalmente exigíveis.

[] Seta condicionantes

181Cc,m wndic onantes

(Válida someMe acompmhada dm condicionantes anexa)

O não atmdimmto das çondicionmtes do Anexo Unida implica na invalidação destalicença

Extrema/MG. 06 de dezembro de 2019

PAULO pUE Pl;RÉIRA
PKKStOkN COpeUA



ANEXO lINICO

Ralimr amuzemmeMo e dcstímção adquada de todos as rwídm#
emWeeridimwto, iltcluõive as rwíduos de Clmn 1 - pe:ri8o$os(água de purga, tintas c
sdvellt«, lâmpadas e Olltrüs), devendo Hpre#eMar nmestralmeme o [)wlBraçãa de

mant@ dawtwütaçãa comptabat6riâ, ®m prüttta rewpemção, quota ã de#irtãçlo Hlttald
mesmos. çonÊoímc píeçaniza a Dotibwação Nomtatíva CORAM Do 232/2019,t
Aposentar wmpwvante

pelo emprwndimontc}. contenda o wnteúdo ministrado e#pecífiço para B ra)idade da empena.

Tal trdnammto dwaá abordar: a) re ma teóHco logre resíduos #ólídas, ck$Bífiegçlo,

impactos m ambiente. fisgas aas çolabaradares e sabre fedu@a da sua ga'ação; b) indica@a

dos loçaig de geração de resíduos no ompíeeíidimerito; ç) apre$çMõção do# la«i de
&fTHãZenãMCRto tran$ttórÍo dentro do cmpremdiment0 6 de de«ina finaldo# resíduos grados. '

Obswvar e respeitar os parÊmotnos estabelecido l»!g Lei E#tadualn' lO,100/1g90. qte
sobre a poluição WRorã no Estada de Minam Gcrüis, e a ABNT NBR n' ID,IS1/2CX)0, a#$im

jçomo as nwnlw que w sucederem. '

Rwlizar wmpçnsação anualdas emi sõel de 8aw# de efUto estufa (GEE) do
Kthmte ao anca ba« anterior. considaando o vala de rz6müçia pm hectare para re$taur®ão
florestal na âmbito do Prdeto Cortserv8dor das Agw$. cotl6orme Lei Municipal n' 3.829/2{318,

Delibaação Nam)atiça CODEMA n' 016/2018 e Inst ção Técnica SMA n' 003/2019. Para fins

dc definição da çompenmção dos anos wbsequmte#, dewrá cilçaminhu, até a dia 3] dejawiro

de cada ano, a rwpwãivo relatório de mnmmo de rewrms hídHw# e das Entes de emisgõe+ de
Base de efeho wtufã do emprwndimenfo. cortãoniie Tema de Rçfwência elpwífim da
Swretaria de Meia Ambiente. A wlebração de Tema de CompromíPPO para wntpcnmção das
emi$8ões dwná oçorrw até o dia 28 de t'wweira de cada am.14

Comunicar plwiameMc a $MA re6weMe a quia+quw mudança na rMtm apa'açioml
aqutd@o de novos e(pipamemo$. indo em esta que att@ações podem influenciar a geração de

ruídos, eminões atmasfwiçag bem WNO a 8aaçãü de efltieíttes e residuo$. t

Publicar a obtmçaa da Liwnça Ambie al em periódico local e
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' A vlttürí# ⑩rá re#lk8d& n@ tármln da g'eza d« cumprlmertte d çortdídonent+,
' Serio f landes vfstarbs pedódfas ãa emir «ndim#nto. A dowmentBçga wmprab dóri do wmprtmen⑩ d«#t $ mrtdie en&nüõ deverá ⑩r

+ R«omend#çla d# Equipe T+çrttn. bõ#eõdB 8m ÚHmas dedo ntBtfptkm em re«rate pubtiuçófs,

.06 de dezembro de 2019
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