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Cottsetho Municipalde Deseítvolvimento Ambiental

[.]CENÇA AMBIENTAL 068/20]9

O Cottwlho Municipa] de Desmvolvimmto Ambiental- CODEMA, no uso de suas
atribuições que Ihe wnf«e o att. 2o, incisos le 11, da l.,ei Mwtiçipaln' 1.606, de 04 de.junho de 2001 e da Lei

Municipal 1.829, de 17 de saembro de 2003, an. 8o íncins 1, 11 e 111, combinado com o Decreto Municípaln'.

1.782. de 01 de agosto de 2006, aN. 6o. incisos ll e Vlll, concede m cmpemdimmto PERNO1) RICARD
BRASll,INDUSTRIA E COMÉRCIOS,TDA, CNPJ 33.856.394/0019-62,localizada na Rodovia Femâo Dim,

km 947,S, Bairro dos Pirex, no município de Extrema-MG, a Licença de Opcmção Corrcüva - LOCO com

validade üté 06/12n029, para ativi(Jade de "Zç/ocage l e'bP co lércfo dacadlpr/a de ozílro.ç / roda/h.ç", no

município de Exaana, Estado de Mina Quais, consome pro«s80 054/2018/002/2019.

Rnw[ta-w que a ]içmça ambimta] an apreço não dispensa ncm wbstiH] a obtmçâo. peão reqtmmte, de

ouüm licmçm B mtorizaçõw legalmente exigíveis.

[] Sem condicionantes

lã© Cotv} wndicionantes

(VáLIda somente açompmhada das wndiçionantes an«a$)

O não atendimento dw condiçionante$ do Anexo União impliw na invalidação destaliçença

Extrema/MG, 06 de dezembro de 20 ]9

PAÜ,Q
PRE$1

IQue IÉREIRA
GEMA



De8cri@o dü condlcioRaitte
Realizar arma?znammi.o e datif18ção adecluada de todos M raíduw sólida il«adw do
etnprwndimwto, ittçlusive os resíduos de Clasw l pai8oKX (água de paga, lâmpüdm
e wüus). devendo üplesmtar semestralmmte o Doclwação de Movimentação de
Rwíduos l)MR de toda as r«íduas sólidas 8or8do# no emp'ewdimmto e mmtH'
dmwnentaçào comprobatóHa, com pronta rwupwtição, qttmto à destitlação final dos
mesmos- cor#omle píeconizn a l)elilleração Normal'a (.:OPAS ít' 232/2019,l

Apnsçntar comprov8nte de h'einameato dos colaboradora qw8nto à 8ntgo do#
rnfduos gerados lnlo empreendimento. com 8 deKH⑩o do conteúdo ministrado
ap«único paro H rnltdade da emprn8. Tal tninameno dw«á aturdir; ü) resumo
teórico sabre resíduos sólidas, cJasificação, impactos ao ambiente., riscos aos
colabaada'es e sobre redução da sua gerWⓑ; b) índic®âo dos lwãis de 8a'®ão de
rafduos no anpremdimenb; ç) apnsenUção dos }wais de am)azmameMo ümsitáúo
dentro do empíecndimcMo e de destino 6inaldm residuios grados,i

Obsewa e respeitar os pnâmw'w estabelwídos wla l,ei Estadualti' lO.100/1990, qw
dispõe sobre a poluição sorlom no Estai) de Minas (;edis, e a Af3NT NBR n'
lO.151/20(X), assim çclmo as nomim qw as suceda'em,3

Rwliznr cümpwwçgo alma das emir ões de gaws de efeito estaca (GEE) do
elnprwndimmto, refwmte m aw baw mtaia, cmddernldo o valor de nfbtênçia pa
hectare pam restauração flonsta} no âmbito do Pmueto Connwador das Agtms. cmlforme Relatórios: até
[.,ei Municipa]n' 3.829/20] 8. De]ibaação Nomtativa CODEMA n' 016/201$ e ]nsüução l 3] ,01/ Termo de
Técnim SMA Ro a)3/2019. Para gins de denintção da compmgação das an'la$ 1 Como'omism: até
wbsequcntes, devam ewamínhar, até o dia 31 de jmeiro de cada am, o respectivo l 28,02 /
relatório de çmsumo de rwur$m hídricos e das Êmtw de einissães de 8aw$ de efeito l Anual/Vigência
estufa do empremdimmto, confomle Temia de Rcfwênçia especiÊco da Swretwia de da Licença
Meio Ambiente. A wlebíação de Temo (k Compomisso pam çomWnmção dm
emissões dcvaá occpnm até a dia 28 de Éevweiro de cada ano.i''+

Comuniç⑤ previameMe a SMA nfwwte a qmlqua mudança na rotina olmmiortal ou
aquisição de novcls equipamentos, tendo em ü$⑩ que altaações podem influerTciar a
geração dc ruídos, emissões atmosféHcas bem como & geração de efluentes ③ resíduos,t

Publicar a obtenção (ia Licença Ambiental em pwí6diço }wal c apelmta aiBinal da
publiçaç⑧,'

l)MR$í 28.02 e
31,08 /

Semestral /
Vigência da

Licença

01

90 dias / VígênciB
da Licença

Vigência da
1..iemça

04

Vigência da
1,+cmÇa

30 di®

: A& daçumerTtaç88s wmprobatóri4s do çumprlmerTta dnhl wndlçlon»nüs dwerla nr prptacol d n Sfçrft#d+ d+ Meio Amblertte (SMAS nal

' Serio re&llz+d8s vlstortn perlódlus n empreendfmerlto, A daapívientBçla wmprobatória da wmprlmertto dwh} condlclonBntH dw+ró r

' RKümend çlo d& Equipe Tóenlce, ben8de em úttfmaldBdaf eftetí$tfço# em re«rttes publfcgçóei.

Exü'ana/MÇ]c06 de dezembbro de 20]9
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Paul lrlaue Perdia

Prwid 'OÜÉMA


