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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 069/20]9

O Connlho Municipalde Desmvolvimmto Ambiental - CODEMA, no uso dc suas

atribuições qw ]he wnfeK o art. 2', incisos ] e ]l, da Lei Muniçipalno 1,606, de 04 de junho de 2001 e da Lei

Municipal 1.829, de 17 de setembro de 2003, aH. 8' indsos 1, 11 e 111, wmbinado com o Decreto Municipal n'.

} .782. de 01 de agosto de 2006, art. 6'. incíws ll e Vlll, concede ao empremdimmto SILFER COIUÉRCIO,
INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATO$ DE PAPEIS ERREI,l,l. CNPJ 61.054.383/0W2-56,

localizada na Estrada MunicipalVaeadm Tida Batolotti, n' 1685, Bairro do Rodeio, no município de Exaema-

MG, a Licença de Operação (=on'etiva - LOC, com validade até 06/12/2029, pala atívidade de "HaóHçaçãci

de artigos e arteÍbtos de papelão. cartolina e cartão, não impressos. simples ou plasti.fÍGados", tlo munxiüp\o de

Entrem% Estado de Mina G«ais, confomie procwso 010/2019/001/2019.

Resulta-w que a licalça ambiental em apreço não dispmm nan mbBtiHI a obtenção, pelo iequaente, de

outras licenças e autorizações lcgalmmtc exigíveis.

çaildiçionant©s

(Válida somente acampmhada dm oondiçiomntes 1)

O nào atmdimmto dw condicionmtes do Anexo Uaico implica na javali(!anão dwtalicença.

Exi ZMG. 06 de dezembro de 2019
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AN.EXO. UN=lCO
lgPÜ il pan »l 'UU- n""=''HU-

ai
RedÉzar a limWzn periódica do sí#teim de trataíneitb de eflucmw &mitárím. dewnda $w

üdequüdü dm twÍdum gümdos na limpem,i''

cmpremdimetHO, }mlusive w resíduos de Classe 1- pwlgww(rwídtm de üntw e wtrw), doendo

aprascmar gemem'almaTte a l)ectarRçãa de Maümçnt#ção de RaidtKo# - l)MR d# toda M r«ídum

úlidos 8eíadw w cmprewdimmto e mano doçllmeM8ção wmproblróHe. çam prata
rewpwação quilo à deHin8çào Hlnaldos mwmm, wnfomte preconiza a l)elibemção Nümãtiva
COPAS tto 23&2019.t

Apresenta comprovmte de trehlumenta dos colaboi'odores quanto à g tão dos resíduos
lei'ad® pelo einprwndímento. com # dela'íçãe d# conteúdo ministTBdo wpecínim p8rü #
malid#de da emprmn. Tal trúrlamanto devwá aborda; a) r⑤ulnia teórico cobre rwídum sólida.
dws çaçâa. impaçt ao ambiente, rí$c $ çotabmfidorw e sobro redução (k sm $eraçaa; b)

indicação dm amais de gaaçãa de rwídws m emproçitdimento; ç) üprwentãçâo dw Imüi# de
amtazenammto trmsitório dentro do empreendimmta e de destino finaldas resíduos gerados

Observar e rwpdtar m parâmotrm estabeleçídm pela í eí Estadualn' lO,100/1990, que dílipõo gorro
a poluição $ma'a no EHado de Minis(hiüs. e a AI)NT NBR n' lO,151/2{)00, assim çoím ⓑ
narinas qua e$ sucederem

Realiza aompowação anui düs emissõw de gaw de efeito wtuÊa (Gele) do mWíemdimento,

roça«tte ao cinto bme antwiw. wmide:rindo o vala de refwêttcia pw hectare pw rwtauração
florwtal no âmbha do Prüljeo (onwwadM dw Â8uw. conforme l.ei Municipal d' 3,829/2018,

l)elib«açãa Normativa COI)EMA n' O1 6/2018 e Instrução Técnica SMA n' 003/2019. Para gins de
definição da üompmsaçãa çlw mm suhequerite#. dgvwá encaminhar. até o diü 3 ] de janeiro de

cMa aw, Q rnpeçtivo rela6rio de çmstmla de rwunm hídriçm e (hs Horta de çmi8sõm de 8mw
de deito estufa do anpremdimento, conforme Tamt> de Referêwia npwíüiw da Seçreünia de
Meio AmbieiM,A celebração de Termo de Compromisw pam compen$açãp dm emisiiõw (kverá
morrer até o dia 28 de fw@eiro de ada am. Rmlalta.w qw o einpremdedm dwerá incluir a
caisumo de Gt,P do mo baH 2018 e 2019 m próximo rBlatóHo de consumo a sn aprmmtado.
r@6Mmte m ana b e 2019.'''

I' límpczz; 60 dias/
Semewal/ Vigência

cía Licença
"''vrt:

l)h4Rs: 2&,1)2 e
3 1,08 /Semestral /

VJxhcia da l,icença

03 9ü díw /

04 Vigência da Licença

Tema de
CamlJromi#so: aé

28.02 / Anual /
Vigência da Líwn@

Comunica prwiamante a SMA refnente a qualqwr mudmça na Faina opwKional. aquisição de
nova eqúpamontm ou ampliação, indo em viso (lw alMaçõw podem mflumciar a benção de
rddm. bem Gama a geração de eflçíentw e r«ídms. '

Publimr a abtmção da Licença Ambimta) om pa'lúdico t®8)e õpresmw oríBinü} dü wbliçaçil?

06

07

Vigêmia da Licença

' #h dacumentaç&s comprobatórta+ da wmptlmerlto dmb$ condWonantm dwerío nr prptowlBdm rt+ Se eürl de M«io Ambbnte (5MA) nw

' A viftofiw wró r »itz dõ no tárrnlno do p »zo de cumprimento d# çondfeíortõnte,
' Sw6o reBlix d f vfltorlel p+rfódlcel B0 6mpr68rldim8ntp. A doçlumeM8çio vamp»batúrfa dp wmprímefttp deles carldiçíorT3Mn dwerí ur

' R+üom«ndBçla do Equipe Tócnln, b#$e d8 em últimos dador eltBtíltlwi em reurites publfuçóeB.

ExtremzlZMQ 06 dc dezemho de 2019
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