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Conselho Municipal de DeseYtvotvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 067/2019

O Conwlho Muuitcipal de Desmvolvimmto Ambimta] - CODEMA, no uso de suas
atHbuições qw [he confie o ai't, 2o, incisos ]e ]], da Ld Muniçipa]no ] .606, de 04 de.jmho de 2001 e da ].ei

Municipal 1.829, de ]7 de s«ombro de 2003, a't. 8o incisa 1. 11 € 111, combinado cüm o Dwreto Municipaln'.

1.782, de 01 de ago«o de 2006, aR. 6', incisa ll e VIII. cmcede ao emprçmdimmto Dt.iRACEIL
COMERCIAL, E IWORTAI)ORA 1)0 BRASll, l,TDA. CNPJ 22.359.813/a003-77, 1walizada na Rodovia

demão Di®, km 947,5, Baixo dos Hr«, no municbio de Extrema-MG, a Licença dc Instalação Con'etiva

concom+fante à Licença de Operação - L]C+]O, com vü]idade até 06/]2/2029, pMa a atívidade de

"É.çilicage»ie/oz/ comérr/o a/acad ía de azrlro.çprudl/ío.ç ", no munidpio do Exüema, Estado de Minas Gerais,

confom)o prowsso 026/2019/00]/2019.

Resulta-w que a liça)ça unbiental em apreço não dispa)m nan mbgtitui a opta)ção, pelo reqtmente, de

outras licenças e autorizaçõw legalmente exigíveis.

[] Sem çandiclonattfes

181Cam oandicionantes

{Vdida somene açampanhada dm condiGiomntes anmw)

O não atendimento das condicionmta do Anexo União implica na invalidação desta licença

Extrema/MG. 06 de daembro de 2a19
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Instituto Brwilctm dc Meio AmbiçMe e dm Rwurliw N lir í# Rena'át'eí# - IBAMA, ço»tfaole
definido no fira. 3', 1] da ReBo]ução C]ONAMA n" 40]/2008.}

AplmçM⑤ relatório fda$rúüiw wtdmçiando a Instalação dm pBllets wm #istoma de coMçnção, n«
árw dcd©lade para amammammta transitória dm rafdt«al pai8mm (pilhar c bamlos}. '

çmprççldtmmla. inçlwivç m rçsídum dç Cl®$ç l hH, bateram, lãmpadm g autrM).
devendo aprcwntar wiwstralmmtc a Dwlar®ão de Movintmtaçãp de Ro$íduw -- DMR de lados m

CORAM n© 232/201i).l

Apresçntw ç implçmçHar plano de gcrmci mento de lüh## e bufa'i#f (contçú(h mínima:
daçtiç&a de tipo dc rniduw #eradm ç l⑩aut dos lwai$ dc 8wação e arma/ciwnçntü. alividBdw c

ART do reBponMvc} pela çlabaaçao do piam) ç aprçsmtm comprwHn⑩ snwal de tninBmfnto
dos wlitbor#dora quanto # 8e#t#o dos rmídum 8erHdo# pdo ompi'eendimente. com ü
dentição d$ çmtõúdo mini$trüdo e$puíãKO para 4 realidade dü emprmü, Tal treiminmto
deverá ü&)rdw= a) rc$uma toóriw nbw resíduo sótidw, çt íniçação. ilnpõçtos m ambiçrite. rí$çm

emprwndimmlo c de destino llmldw rmídum gattdm.'

ImplcmcntM um pinta de maleta do pithaç c b8taiw u#8dw m círcuruscríção do ínnuticípio de

doaimcntaçia comprcbMória dõ criação bcm como rotdória téçniç»fütogránlco da imtalõçãp do
poMO de wlcta, çoin a re#pwlit'ü ii3diçação dü clldacçQ doendo garaak sua momúençãp dwantc
a Wit/,o dc vi@rlci da }tçcnçB, wm prqiufzu dw demais pinta dc mlotajá inütliladm pçh país,'

Observar e rç$pcitar os parámctrm Oltabclcçtdm pela Id Estadtíal#' t í}.IW)/l(#X). qtiç dispõe sobra
a polt®ão $ünorõ no Estado de Mina Gerais, e a ABNT NBR n' lO,IS1/2íXX). mdm mmo üs

Rea)iznr çompmsação anual dm çinissõcs de 8ã#w de eíéih csHEa (GEE) do cmlxemdimwto,

flowBtal no âmbi④ do Prqtcto Conscr+'ada' das A8lup. wn6mmc Lei Municipal n' 3.82iP/20T 8,
Dcllbwaçãa Nwmativ8(.:EDEMA n" Olíl/2018 c Imtnlçãa Técnico SMA n'(X)3/2019, Para Rnts dc
definição da compw#oçãa dw aíxop sutniequçntw. dcvHá encaminha', até o dia 31 de janeiro dç

de efaD estufa do cmpizmdimcnW, Mc»me I'elmo de Refaênoia «pwííiw da Swvtaria dç
Meio Ambiente. A çolçbraçãa dc TenDIa dç Campmmisw para compensação da# omisMes dwcrá

l,icemça

DMR$: 2$.a2 g 3 ! ,0$ /'
Scmam{ / Ví8hcí$ da

Licença

Vigência da l,iwnça

04

Vígülda dõ l,iwnça

31.01.2021/ Próximo

Tema de CamWmus$o
até 28.02.2021 /

Anual / Vi@nci& da

()9 Publicar fiabtcnção dõ l,icewa Amblmtalçm ljçriódiço )vale allvmltar wiginalda publicação.t

iAs dacumtnteç&m comprpbatórin do cumpNmonto deptn çondldan nb dewrlp nr p»tocolad» nõ 5eçretõr}» de Meio Ambiente {SMA} nol pnzoB

b Recaln\endõçlõ d& Equipe Técrtia, bn+õóõ em últlinios dedo estBtlglc em r ente publlcsçbes.


