
Pretfeitüra Municipal de Extrema
Av. António Sãos f)eles. s/tt - Tet: (3S) 3+3S-3ti2{} - C.llP.: 37.640-t)(}e}

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 028/202(}

Q Co11selho MttMcipal de Desmvolvitn«lto Ambiental (:ODElüA, lto uso de suas

aMbuições que }he cmf'm o :M, 2', incisos l e 11, da Lei Mmtfcipaln' 1 606, de 04 de .jtmho de 2001 € da Ld

Municipal 1.829, de 17 de setemh'o dç 20Q3. aH. 8' indm8 1, 11 e 111. combnwdo çan o Deweto Mimtçba} n'.

! .782. de 01 de agosto de 2006, ad. 6'. inçi80s ll e Vltl. concede 8 HALL EBIBALAGENS l.TDA., (:NPJ HP

00.83S.301/0009-92, 1wdimda na Rod€1vi8 Formão Dias, #]], Km 933, [)ibtHto !nduMial dos Pep«8udra& nc}

lnunicípiü de Extrema-MG. it l..lcença Pré«a e Licença de Instalação {:oncomitante POLI. "ad

rigor'e#díím". cam validade Rté 25/1)ó/2026. püm ativídade de "EMempa#a, ./bH//«da, hlaüda, fam e

##f meHzu q /Müo üpell/Zela/. ", ito município de Exhatla, Est8dü de Míílas OnaiÉ. aonfonnc l#otesw
012 /2 019/Wla 0] 9,

R©swtta-w qw a licalça atubiwtalaw apreço não dispatsa item mbstitw a oblwç$o, pela requ«eiit6. de

outras [içonças e autorizações ]elw]mcnte exigíveis.

(Válidft somwtç awmpmthad8 dm çmdiçimmtç$ ancxw}

O nüa atendillaito das cmdicimantes do Attexc} único hnptic na itivaltdação destaliwnça

fe\trema/M(3, 23 de .}unhõ de 2020

(.É PENEIRA
CODEMA



ANEXO UNIÃO

Item

01

Descrição da condicionante Prazo

Previamente ao

início das obras /

Vigência da Licença

Informar à Secretaria de Meio Ambiente quanto ao início das obras de terraplanagem e
construção das instalações do empreendimento. '

Caso ocorram problemas como a deflagração de processos erosivos, estes deverão ser
sanados prontamente, com a reparação imediata dos pontos atingidos, priorizando a
compactação e a revegetação em áreas em que possa haver fonnação de talude, com canaleta

de retenção e/ou desvio com a finalidade de redução e/ou eliminação do potencial de risco
quanto ao assoreamento de corpos hídricos.

Executar os sistemas de tratamento de efluentes sanitários e industriais (ETE biológica e ETE

físico-química), conforme projetos apresentados, e apresentar relatório-técnico fotográfico.t

Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos gerados na fase de instalação do
empreendimento, incluindo os resíduos Classe D Perigosos, conforme CONAMA
307/2002, bem como os efluentes sanitários gerados no canteiro de obras, devendo
apresentar, ao Him da instalação, as respectivas Declarações de Movimentação de Resíduos

DMR e manter documentação comprobatória (MTRs), com pronta recuperação, quanto à
destinação final dos mesmos, conforme preconiza a Deliberação Normativa COPAM n'
232/2019. '

Vigência da Licença

Fonnalização da LO

Formalização da LO

/ Vigência da

Licença

Executar o sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento, confomle Prometo de

Drenagem aprovado pela Secretaria de Obras e Urbanismo, e apresentar relatório técnico-
fotográfico da implantação do referido sistema.l

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.

Promover a umidiHicação das áreas sob maviinentação de terra, especialmente nos períodos
mais secos, a Him de eliminar ou reduzir as emissões fugitivas de material particulado
(poeira), que podem causar incómodos à população.

Comunicar previamente a SMA referente a qualquer mudança no prometo ou cronograma de

instalação do empreendimento, tendo em vista que alterações podem alterar a classificação do
empreendimento, bem como influenciar a geração de ruídos, efluentes e resíduos. '

Publicar a obtenção da Licença Ambiental em periódico local e apresentar original da
publicação.

05

06

Formalização da LO

Vigência da Licença

Vigência da Licença

09

Vigência da Licença

30 dias

As documcntações comprobatórias do cumprimento destas condicionarltes deverão ser protocoladas nn Secretaria de Meio Ambiente
(SMA) nos prazos estipulados. OBS: Mencionar o número do processo (g12Z2911ZQglZ2919) e dn rç$pecti\a condicionante em todos
os documentos a serem protocolados nesta SMA.

' A vistoria será realizada no término do prazo dc cumprimento da condicionante

' Serão realizadas vistorias periódicas ao empreendimento. A documentação comprobatória do cuinprimçnto destas çondiçiotitnitçs dçvt;rá
ser mantida no empreendimento

' O prqeto deverá ser entregue a SMA para apreciação antes da implantação

' Recomendação da Equipe Técnica, baseada em últimos dados estatísticos ein recentes publicítçõçs

Extregl41jMG, 25 de Junho de 2020
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