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O Conselho hlunícipal de Desmvolvimenta Ambiental - CODEMA, na uso de suite

ãtdbt.lições (]iiç Ihe çúnfae o aH, 2". incisos le 11. da :Lõt Municipal n' } .606, de 04 de.cunho ( e 2{1ü} e da Lei

Muntcipd 1.829, de 17 dc süembro de 2003, art. 8'' Incisos 1. 11 c 111. çwnbittado çam o Deaçto Müllcilnlnc'.

1.782, de a] de agosto de 2{}(}6, tfd, 6o, incíms ]]e V]]]. wncede a FLIJI'l'Stí (;l=NICRAL D{) BRASll, L'l'DA.

CNPJ n' 43.244.77]/(]f}0S-60. 1ocallzadf} nn Rala Jose})ha Games de Souza. n' 2ç8 - Gdpão 04. 13 irra dos Pira.

nü inuniclpio dc Extrenta-MG. n l-.icencn d Operação em tüi'ater Cormtivo - l.OC, "od re/b end í'\ com
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muníçípío de Extrema, Estado de Minas Gerais. cona'orme processo 002/202{)/001/2020.

Reis lta-w que n licença ãittbienfa! em apreço ttão díspmsa neta sul)$tituiít ühtcltç:ia, pela recluaente, clc

outras liounçns ç tnt+ill'tzttçãüs logühnülte exigíveis,

É Válida w}7}alte açor)panltada das çondiçianantes anexas }

O tã41ntmldlt mto das cotldiçionitntes do Armo Ultimo implica na iltvalidaçãt desttt licença

}lxtiema/MG. U3 da .junho de 2020
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:\NEXO UNICO

As documentaç:es comprobatórias do cumprimento destas condicionantes de'ç'ergo ser protocolad② na Secretaria de Meio Alnbientc (SMA) nos prazos
estipulados. OBS: Nlencionar o número do processo (QQ2Z211211Jl!!!!!Z2112Q) em todos os documentos a serem protocolados nesta SAIA.

' A vistoria será realizada no ténnino do prazo de cumprimento da condicionante
Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A documentação comprobatória do cumprimento destas condicionantes deverá ser mantida no
empreenditnento

O prometo deverá ser entregue a SMA para apreciação antes da implantação.
Recomendação da Equipe Técnica, baseada em últimos dados estatísticos em recentes publicações.

Extrema/MG, 03 de junho de 2020

Presa
Pe/eira

:MA

Realizar monitoramento com análises trimestrais dos seguintes parâmetros de entrada e saída do
sistema de tratamento de efluentes: DBO, DQO, OD, pH, temperatura, materiais sedimentáveis.

OI sólidos em suspensão, detergentes e óleos e graxas, de acordo com a Deliberação Normativa
Conjunta COPAM/CERH-MG n' 01/2008. Serão considerados válidos para fins de medições
ambientais os relatórios de ensaios e certificados de calibração emitidos por laboratórios acreditados
nos lenhos da NBR-]SO/IEC 17025, segundo a De]iberação Normativa COPAM n' 216/2017

Realizar armazenamento e destinação adequada de todos os resíduos sólidos gerados do
empreendimento, inclusive os resíduos de Classe l perigosos, devendo apresentar semestralmente a

02 Declaração de Movimentação de Resíduos DMR de todos os resíduos sólidos gerados e manter
documentação comprobatória, com pronta recuperação, quanto à destinação final dos mesmos.
confonne preconiza a Deliberação Nonnativa COPAM n' 232/2019.i'3

Primeiro
relatório:

25.08.2020 /
Trijnestral /

Vigência da
Licença

DMRs em:
28.02 e 3 1.08 ,

Semestral

Vigência da
Licença

Apresentar comprovante de treinamento dos colaboradores quanto à gestão dos resíduos gerados pelo
empreendimento, com a descrição do conteúdo ministrado específico para a realidade da empresa

03 Tal treinamento deverá abordar: a) resumo teórico sobre resíduos sólidos, classificação, impactos aa
90 dias

1)3 ambiente, riscos âos colaboradores e sobre redução da sua geração; b) indicação dos orais de lgênciada
geração de resíduos no empreendimento; c) apresentação dos locais de armazenamento transitório l Licença
dentro do empreendimento e de destino finaldos resíduos gerados

()4
Observar e respeitar os parâmetros estabelecidos pela Lei Estadual10.100/1990, que dispõe sobre a
poluição sonora no Estado de Minas Gerais, e a ABNT NBR n' lO.151/2000. assim como as nonnas
que as sucederem.

Vigência da
Licença

Realizar compensação anual das emissões de gases de efeito estufa (GEE) do empreendimento,
referente ao ano base anterior, considerando o valor de referência por hectare para restauração

florestal no âmbito do Projeto Conservador das Aguas, conforme Lei Municipal n' 3.829/2018,
Deliberação Normativa CODEMA n' n16/2018 e Instrução Técnica SMA n' 003/2019. Para fins de

05 definição da compensação dos anos subsequentes, deverá encaminhar, até o dia 31 de janeiro de cada
ano, o respectivo relatório de consumo de recursos hídricos e das fontes de emissões de gases de
efeito estufa do ejnpreendimento, confonne Termo de Referência específico da Secretaria de Meio
Ambiente. A celebração de Temia de Compromisso para compensação das emissões deverá ocorrer
até o dia 28 de fevereiro de cada ano.i''

Relatórios: até

3 ] .0 ]

Anual /
Vigência da

Licença

Comunicar previamente a SMA qualquer mudança nos proyetos apresentados, na rotina operacional,

06 aquisição de novos equipamentos, ampliação ou aumento de número de funcionários, tendo eln vista
que alterações podem alterar a classificação do empreendimento, beta como influenciar a geração de
ruídos. efluentes e resíduos

07 l Publicar a obtenção da Licença Ambiental em periódico local e apresentar original da publicação.i "='


