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Processo Administrativo: 0033/2022
 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

CERTIFICADO 

A Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente de Coromandel 

suas atribuições estabelecidas pela 

2011, regulamentada pela Deliberação Normativa (DN) Copam nº 213, de 22 de 

fevereiro de 2017 concede Licença Ambiental Simplificada de modalidade 

LAS/CADASTRO ao empreendimento 

09517376600,  inscrito no CNPJ de n° 

01-06-1 Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido e D

4 Resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase 

fluido  enquadradas na Deliberação Normativa COPAM nº 219, de 02 de fevereiro 

de 2018, de Fator Locacional Resultante 0, Classe 2, localizado no município de 

Coromandel, no estado de Minas Gerais, conforme Formulário d

– FOB nº 033/2022.  

 

Declara-se, ainda, que o requerente não está dispensado de obter outras licenças 

e/ou autorizações junto aos órgãos ambientais competentes, tais como outorgas de 

uso dos recursos hídricos e autorizações para intervenção ambiental, se for o caso

Validade de 05 (c

Presidente do CODEMA de Coromandel 
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – MODALIDADE LAS/CADASTRO

CERTIFICADO LAS/CADASTRO – Nº 0025/2022 

 
A Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente de Coromandel 

lecidas pela Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 

2011, regulamentada pela Deliberação Normativa (DN) Copam nº 213, de 22 de 

concede Licença Ambiental Simplificada de modalidade 

LAS/CADASTRO ao empreendimento FRANCYELLE ABADIA MAR

inscrito no CNPJ de n° 40.843.522/0001-70, para as atividades de 

1 Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido e D

4 Resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase 

enquadradas na Deliberação Normativa COPAM nº 219, de 02 de fevereiro 

, de Fator Locacional Resultante 0, Classe 2, localizado no município de 

Coromandel, no estado de Minas Gerais, conforme Formulário de Orientação Básica 

se, ainda, que o requerente não está dispensado de obter outras licenças 

e/ou autorizações junto aos órgãos ambientais competentes, tais como outorgas de 

uso dos recursos hídricos e autorizações para intervenção ambiental, se for o caso

 

Validade de 05 (cinco) anos, com vencimento em 06/07/2027.

 

Coromandel, 06

 
 
 

Leonardo de Moura Ramos 
Presidente do CODEMA de Coromandel – MG

 
 
 
 

Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente  

Defesa do Meio Ambiente – CODEMA 

MODALIDADE LAS/CADASTRO 

 

A Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente de Coromandel – MG no uso de 

Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 

2011, regulamentada pela Deliberação Normativa (DN) Copam nº 213, de 22 de 

concede Licença Ambiental Simplificada de modalidade 

FRANCYELLE ABADIA MARTINS ROCHA 

, para as atividades de D-

1 Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido e D-01-07-

4 Resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de leite 

enquadradas na Deliberação Normativa COPAM nº 219, de 02 de fevereiro 

, de Fator Locacional Resultante 0, Classe 2, localizado no município de 

e Orientação Básica 

se, ainda, que o requerente não está dispensado de obter outras licenças 

e/ou autorizações junto aos órgãos ambientais competentes, tais como outorgas de 

uso dos recursos hídricos e autorizações para intervenção ambiental, se for o caso. 

/2027. 

Coromandel, 06 de julho de 2022 

MG 
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1. PROPOSTA DE CONDICIONANTES 

 

ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

1 
Apresentar o CNPJ da empresa com porte empresarial 

correspondente 
Até 30 dias após a 
emissão da licença 

2 
Comunicar à Gestão do Agronegócio e Meio Ambiente 

quando o empreendimento tiver suas atividades 
iniciadas 

Até 10 dias após o 
início da operação do 

empreendimento 

3 
Apresentar à Gestão projeto técnico de execução da 

ETE com ART após o início das atividades. 
Até 30 dias após o 

início das atividades 

4 
Apresentar à Gestão Projeto técnico de execução da 

caixa Separadora de Água e Óleo (SÃO), após o início 
das atividades 

Até 30 dias após o 
início das atividades 

5 
Apresentar Certificado de Outorga referente a portaria 

8593/2022 
Até 30 dias após a 
emissão da licença 

6 
Apresentar contrato com empresa especializada 
responsável pela coleta e destinação correta dos 

resíduos perigosos. 

Até 30 dias após o 
início das atividades 

7 Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro 
Até 30 dias após o 

início das atividades 

 
Observação: os prazos estipulados poderão ser prorrogados a critério do 

empreendedor mediante solicitação por meio de ofício a ser protocolizado junto 

à Gestão Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente. 
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