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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

SUPRAM CENTRAL METROPOLITANA - Diretoria Regional de Controle
Processual

 

Termo 01 (Re�ficado) - SEMAD/SUPRAM CENTRAL-DRCP                                                                                       
                     

      Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2022.

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE ENTRE SI CELEBRAM EXTRATIVA
MINERAL LTDA E A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE CENTRAL METROPOLITANA E A 1ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVA LIMA, PARA ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO À LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL.

 

Pelo presente instrumento, EXTRATIVA MINERAL LTDA, qualificada conforme Anexo II deste Termo,
doravante denominada COMPROMISSÁRIA, firma o presente SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC perante a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD com endereço na Cidade Administra�va do Estado de Minas
Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, 4143, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, neste ato representada
por sua Chefe de Gabinete e pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE CENTRAL
METROPOLITANA – SUPRAM CM, através de seu Superintendente, todos qualificados conforme o Anexo
II deste Termo, doravante denominada COMPROMITENTE, bem como a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE NOVA LIMA, nos termos dos arts. 32, § 1° do Decreto Estadual n° 47.383 de 02 de março
de 2018, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD), os dados pessoais das partes e de seus representantes estão indisponíveis publicamente, sendo
que as informações necessárias à validade do presente instrumento encontram-se no Anexo
devidamente protegidas conforme legislação;

CONSIDERANDO que, conforme previsto no art. 225, caput, da Cons�tuição Federal, onde todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, compreendido estes, consoante o art. 3º, da Lei Federal nº 6.938/81, como o
“conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem �sica, química e biológica que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas”;

CONSIDERANDO o dever das autoridades ambientais devidamente cons�tuídas de coibir atos lesivos ao
meio ambiente;

CONSIDERANDO que no Estado de Minas Gerais as a�vidades e empreendimentos modificadores do
meio ambiente estão sujeitos à regularização ambiental de suas prá�cas, em conformidade com o porte e
o potencial poluidor, subordinando a instalação e operação dos mesmos à obtenção de autorizações ou
de licença ambiental, nos moldes disciplinados pela Lei 21.972, de 21 de janeiro de 2016; pelo Decreto
47.383, de 02 de março de 2018, e pela Deliberação Norma�va COPAM nº 217, de 06 de dezembro de
2017 e alterações posteriores;

CONSIDERANDO que o empreendimento opera acobertado por Termo de Ajustamento de Conduta e
aguarda análise de seu processo de Licença no órgão ambiental;
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CONSIDERANDO que prevê o art. 32, § 1°, do Decreto Estadual n. 47.383/2018 que a con�nuidade de
operação da a�vidade ou do empreendimento concomitantemente ao procedimento de licenciamento
em caráter corre�vo dependerá da assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – junto ao
órgão ambiental competente, independente da formalização de processo de licenciamento;

CONSIDERANDO que cons�tui obrigação legal da COMPROMISSÁRIA providenciar o licenciamento de seu
empreendimento, o qual já foi iniciado através do processo de Licença de Operação Corre�va (LOC)
formalizado junto ao Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA) sob o n. 901/2021;

CONSIDERANDO que, através de vistoria realizada em 23 de agosto de 2022, registrada sob o Auto de
Fiscalização n. 226504/2022, foi verificado que a COMPROMISSÁRIA mantém em operação sistema de
controle ambiental necessários à mi�gação dos impactos decorrentes das a�vidades do
empreendimento;

CONSIDERANDO que, através do Relatório Técnico n. 67/SEMAD/SUPRAM CENTRAL-DRRA/2022
(documento n. 53820211 vinculado ao processo SEI n. 1370.01.0058221/2020-94) constatou-se o
cumprimento, pela COMPROMISSÁRIA, das condicionantes estabelecidas na Cláusula Segunda do TAC;

CONSIDERANDO que, a princípio, não foram observados óbices técnicos em relação à prorrogação do
TAC com a COMPROMITENTE;

 

RESOLVEM celebrar o presente SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA,
de acordo com as seguintes disposições:

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

Pelo presente Adi�vo, a COMPROMISSÁRIA se obriga a con�nuar executando as medidas ambientais
relacionadas a seguir, observando-se, para tanto, as condições e os prazos assinalados, visando ao
controle e à mi�gação dos impactos nega�vos associados às suas a�vidades operacionais:

ITEM DESCRIÇÃO PRAZO

1 Cumprir com as obrigações definidas no ANEXO I deste TAC,
Programa de Automonitoramento Extra�va Mineral LTDA Durante a vigência do TAC

2
Apresentar relatórios comprovando a realização mensal de
umectação das vias u�lizadas pelo empreendimento para
minimizar a dispersão de material par�culado.

Trimestralmente, durante a
vigência do TAC.

3
Protocolar as atualizações e trata�vas com a Feam/Gesar,
referentes ao Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar −
PMQAR

60 dias após a assinatura
do adi�vo do TAC e sempre
após novas determinações
da Feam/Gesar.

4

Apresentar relatórios técnicos fotográficos com ART comprovando
a execução das medidas previstas no plano de combate a
incêndios florestais na área diretamente afetada pelo
empreendimento.

Semestralmente, durante a
vigência do TAC.

5

Apresentar relatório técnico fotográfico evidenciando a execução
de ações de desassoreamento das bacias de contenção de
sedimentos, além de ações de controle de erosões em taludes
dentro e fora da cava, bermas, margens, entre outras estruturas
existentes na área do empreendimento, visando evitar a formação
de processos erosivos nas áreas do empreendimento.

Trimestralmente durante a
vigência do TAC.
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6

Apresentar relatório técnico comprovando a implementação de
medidas para a demarcação das glebas de reserva legal, com
marcos de concreto georreferenciados, a cada 30 metros, sendo
permi�da a demarcação única das glebas adjacentes.

60 (sessenta) dias após
assinatura do adi�vo do
TAC.

7
Evidenciar por meio de relatório semestral atendimento ao Plano
de Comunicação Social contemplando entre outras ações, a
apresentação do plano de fogo para as comunidades de entorno.

Semestralmente.

8
Apresentar trata�vas em curso com a Vale S/A  referente ao PRAD
da área da divisa do Processo ANM n° 1803/1958, de �tularidade
minerária e superficiária da Vale S.A. (MBR).

60 (sessenta) dias após
assinatura do adi�vo do
TAC.

9 Apresentar relatório técnico fotográfico, atualizando a execução
do PRAD na poligonal lavrada (ANM nº 831937/2007).

Trimestralmente, durante a
vigência do TAC.

10

No PRAD apresentado no âmbito do processo SLA 901/2021 foi
proposto o plan�o de forrageiras exó�cas consideradas invasoras
(braquiária e capim gordura). Apresentar adequação do PRAD que
deverá ser re�ficado a fim de evitar a propagação de espécies
exó�cas e invasoras.

90 (noventa) dias após
assinatura do adi�vo do
TAC.

 

CLAUSULA SEGUNDA – DO CUMPRIMENTO DO TAC

Integra o presente instrumento o Relatório Técnico n. 67/SEMAD/SUPRAM CENTRAL-DRRA/2022,
constante no SEI n. 1370.01.0058221/2020-94 (doc. n. 53820211), com os devidos dados e informações
comprovando o cumprimento, pela COMPROMISSÁRIA, das condicionantes estabelecidas na Cláusula
Segunda do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 30 de dezembro de 2020.

 

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Adi�vo é de 01 (um) ano, nos termos da Resolução SEMAD nº 3.043, de
14 de janeiro de 2021, devendo ser observados os prazos das obrigações constantes, podendo ser
prorrogado por um ano mediante requerimento fundamentado da COMPROMISSÁRIA, protocolado até
30 (trinta) dias antes do seu vencimento, e mediante concordância da COMPROMITENTE.

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do termo de ajustamento ora aditado, em
especial a cláusula quarta, que trata das consequências do descumprimento do acordo, e as que não
colidirem com as aqui es�puladas, ficando ra�ficadas por este instrumento.

E por estarem de ajustes e acordes, as partes assinam o presente instrumento para que produzam todos
os seus efeitos.

 

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2022

Documento assinado eletronicamente por Daniel dos Santos Goncalves, Superintendente, em
27/12/2022, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Documento assinado eletronicamente por Thais de Oliveira Lopes, Chefe de Gabinete, em
29/12/2022, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO SOARES DO COUTO FILHO, Usuário Externo,
em 29/12/2022, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 58386860
e o código CRC E02BF4A6.

Referência: Processo nº 1370.01.0058221/2020-94 SEI nº 58386860

Criado por 05964437656, versão 2 por 05964437656 em 26/12/2022 15:11:53.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 18 – sábado, 31 de dezembro de 2022 diário do executivo minas Gerais 

conselho Estadual de Política 
Ambiental - coPAm

o Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana, torna público que o requerente abaixo identificado 
solicitou:
*Licença Ambiental Simplificada (LAS/RAS): 1) Gustavo Ramos dos 
Santos, avicultura, Baldim/MG, Processo nº 4567/2022, classe 2 .

(a) Daniel dos Santos Gonçalves - Superintendente 
regional de Meio Ambiente Central Metropolitana .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana torna público que foram requeridas as Licenças 
Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/Cadastro abaixo 
identificadas, com decisões pelo deferimento, cujo prazo de validade 
é de 10 (dez) anos:
1) Coedra Construção e Dragagem Eireli, transporte rodoviário de 
produtos e resíduos perigosos, Belo Horizonte/MG, Processo nº 
4499/2022 . 2) Aleixo e Ferreira Hidrojateamento Ltda ., transporte 
rodoviário de produtos e resíduos perigosos, Belo Horizonte/MG, 
Processo nº 4512/2022 . 3) Posto Berimbau Ltda ., postos revendedores, 
postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores 
de combustíveis de aviação, ouro Preto/MG, Processo nº 4518/2022 . 
4) Geeco - Materiais & Engenharia Ltda ., produção de substâncias 
químicas e de produtos químicos inorgânicos, orgânicos, organo-
inorgânicos, exceto produtos derivados do processamento do petróleo, 
de rochas oleígenas, do carvão-de-pedra e da madeira, vespasiano/MG, 
Processo nº 4519/2022 . 5) rD Logística Ltda ., transporte rodoviário 
de produtos e resíduos perigosos, Três Marias/MG, Processo nº 
4521/2022 . 6) Aquasolis Soluções Construtivas Ltda ., fabricação de 
estruturas metálicas e artefatos de trefilados de ferro, aço e de metais 
não-ferrosos, sem tratamento químico superficial, exceto móveis, Mário 
Campos/MG, Processo nº 4526/2022 . 7) Maxibor Casa da Borracha 
Industria e Comercio Ltda ., fabricação de artefatos de borracha, exceto 
pneumáticos, câmaras-de-ar e de material para recondicionamento de 
pneumáticos, Sarzedo/MG, Processo nº 4540/2022 . 8) Aleixo & Ferreira 
Hidrojateamento Ltda ., transporte rodoviário de produtos e resíduos 
perigosos, Betim/MG, Processo nº 4556/2022 . 9) Matheus Henrique 
Soares Azevedo 13*******61, transporte rodoviário de produtos e 
resíduos perigosos, Sete Lagoas/MG, Processo nº 4559/2022 . 10) 
TG-Transporte e Comercio Ltda ., transporte rodoviário de produtos e 
resíduos perigosos, Itamarandiba/MG, Processo nº 4564/2022 .

(a) Daniel dos Santos Gonçalves – Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana, torna público os arquivamentos dos processos de 
Licenciamento Ambiental abaixo identificado:
*Licença de operação Corretiva (LAC2): 1) Altivo Pedras Ltda ., lavra 
a céu aberto - rochas ornamentais e de revestimento; pilha de rejeito/
estéril de rochas ornamentais e de revestimento, – ardósia – ANM/Nº 
830 .403/2003, Paraopeba/MG, PA/Nº 01546/2003/006/2013, classe 4 . 
Motivo: não atendimento as informações complementares . *Licença de 
Instalação Corretiva (LIC): 1) Metrô da região Metropolitana de Belo 
Horizonte (rMBH) - Linha 2 Extensão Linha 1, trens metropolitanos, 
Belo Horizonte/MG, PA/Nº 43922/2013/001/2016, classe 5 . Motivo: 
não atendimento as informações complementares .

(a) Daniel dos Santos Gonçalves - Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana torna público que foram concedidas as licenças 
ambientais abaixo identificadas:
*Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação e de operação 
(LAC1): 1) Mineração Alto Palmital S/A - Fazenda Palmital, pesquisa 
mineral, com ou sem emprego de guia de utilização, com supressão de 
vegetação secundária nativa pertencente ao bioma mata atlântica em 
estágios médio e avançado de regeneração, exceto árvores isoladas, 
Itabirito/MG, Processo nº 10468/2019/001/2019, classe 4 . CoNCEDIDA 
CoM CoNDICIoNANTES . válida até: 30/12/2032 . 2) Tora Mineração 
Ltda ., lavra a céu aberto - minério de ferro; - unidade de tratamento 
de minerais - uTM, com tratamento a seco; reaproveitamento de bens 
minerais metálicos dispostos em pilha de estéril ou rejeito; pilhas de 
rejeito/estéril - minério de ferro, ANM/N° 833 .491/2007, 832 .288/2004, 
Itatiaiuçu e Itaúna/MG, Processo n° 24562/2019/001/2020, classe 3 . 
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANTES . válida até: 30/12/2032 . 3) 
SAFM MINErACAo LTDA ./Ampliação Mina Ponto verde (4,5 Mt/
ano), lavra a céu aberto - minério de ferro; unidade de Tratamento de 
Minerais - uTM, com tratamento a úmido – minério de ferro e manganês 
– ANM Nº 831 .929/1984, Itabirito/MG, Processo nº 2477/2022, classe 
4 . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANTES . válida até: 16/12/2026 . 
*Licença Ambiental Simplificada (LAS/RAS): 1) Mineração Areia do 
vale Ltda ., extração de areia e cascalho para utilização imediata na 
construção civil – areia e cascalho – ANM/Nº 830 .299/2018, Santo 
Hipólito/MG, processo 2360/2022, classe 2 . CoNCEDIDA CoM 
CoNDICIoNANTES . válida até: 30/12/2032 .

(a) Daniel dos Santos Gonçalves - Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana

o Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana, torna público que foi firmado o Segundo Aditivo ao 
Termo de Ajustamento de Conduta do processo abaixo identificado:
1) Extrativa Mineral Ltda ./Mina Morro do Gama, unidade de Tratamento 
de Minerais - uTM, com tratamento a seco; lavra a céu aberto - minério 
de ferro; unidade de Tratamento de Minerais - uTM, com tratamento 
a úmido; reaproveitamento de bens minerais metálicos dispostos em 
pilha de estéril ou rejeito; postos revendedores, postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes 
de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação; 
pilhas de rejeito/estéril - minério de ferro, Nova Lima/MG, Processo 
nº 901/2021, Classe 6 . SEI 1370 .01 .0058221/2020-94 . vigência: 12 
(doze) meses, contados da data da assinatura: 27/12/2022 .

(a) Daniel dos Santos Gonçalves - Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana

o Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana torna público o indeferimento do processo de 
Licenciamento Ambiental abaixo identificado:
*Licença de Instalação Corretiva concomitante com Licença de 
operação (LAC2): 1) MICAPEL - Mineração Capão das Pedras Ltda 
- Faz Bandeiras/Fazenda Sanches, lavra a céu aberto - minerais não 
metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento, pilhas de 
rejeito/estéril; lavra a céu aberto - rochas ornamentais e de revestimento 
– ANM/Nº 832 .602/83, ouro Preto/MG, PA/Nº 00257/2000/008/2014, 
classe 4 . Motivo: as irregularidades apontadas implicam na 
impossibilidade de se efetuar a análise do pedido de licença, ante a 
ausência de informações mínimas a respeito do empreendimento que 
se pretende regularizar .

(a) Daniel dos Santos Gonçalves - Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana

30 1732797 - 1

A Diretora regional de Administração e Finanças, designada para 
responder pela Supram Triângulo Mineiro, conforme ato publicado 
na edição de 22/12/2022 do Diário Oficial “Minas Gerais” - Página 
6, torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais 
Simplificadas na modalidade LAS/Cadastro abaixo identificadas, com 
decisões pelo deferimento, com validade: 10 (dez) anos . 1) S .A usina 
Coruripe Açúcar e álcool/ Fazenda Bonanza, Mat . 45 .447- Culturas 
anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura - união de Minas/MG - PA n° 4552/2022, Classe 
2 . 2) S .A usina Coruripe Açúcar e álcool/ Fazenda Liberdade, Mat . 
48 .716- Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura - união de Minas/MG - PA 
n°4549/2022, Classe 2 . 3) S .A usina Coruripe Açúcar e álcool/ Fazenda 
união da Mata Preta, Mat . 47 .648 . - Culturas anuais, semiperenes e 
perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura - 
união de Minas/MG - PA n°4551/2022, Classe 2 . 4) Adriano Carneiro 
Naves/ Fazenda Kaiowa, São Manoel, Mats . 7 .656, 7 .657 e 8748 - 
Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura 
e cultura de ervas medicinais e aromáticas, Culturas anuais, semiperenes 
e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, 
Avicultura, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 
caprinos, em regime extensivo, Beneficiamento primário de produtos 
agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, 

classificação e/ou tratamento de sementes - Santa Juliana/MG - PA n° 
4563/2022, Classe 2 . 5) Alebisa Empreendimentos e Participações/ 
Fazenda São Pedro, Mats . 3331, 7818, 11556, 12306, 12307, 12308, 
12309, 12548, 12962, 13835, 14051, 21020, 21021, 23056, 81931 
- Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, 
equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo - uberlândia/
MG - PA n°4561/2022, Classe 2 . 6) roney rodrigues David/ Fazenda 
Santo Antônio, Mat . 41 .751 - Avicultura - PA n°4566/2022, Classe 
2 . 7) Araguari Serviços Ltda . - Fabricação de vinagre, conservas e 
condimentos - Araguari/MG - PA n° 4254/2022, Classe 1 . (a) Ilma 
Soares da Silva . Diretora regional de Administração e Finanças, 
designada para responder pela Supram Triângulo Mineiro, conforme 
ato publicado na edição de 22/12/2022 do Diário Oficial “Minas 
Gerais” - Página 6 .

30 1732712 - 1

A Diretora regional de Administração e Finanças de Meio Ambiente 
da SuPrAM Zona da Mata, designado para responder pela SuPrAM 
ZM, conforme ato publicado em 22/12/202, torna público que foi 
cancelado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 0775008/2018 do 
empreendimento abaixo identificado:
• Ferkyt Metais Ltda – Fabricação de artefatos de trefilados de ferro, aço 
e de metais não ferrosos, com tratamento químico superficial, exceto 
móveis e Serviço galvanotécnico – Muriaé/MG – PT nº 11423/2013 - 
Processo SEI nº 1370 .01 .0019998/2020-35 .
- Informa também o cancelamento do Termo Aditivo nº 57014170, 
referente ao TAC nº 0775008/2018 .

 (a) Silvia Cristiane Lacerda Barra . Diretora regional de 
Administração e Finanças de Meio Ambiente da SuPrAM 

Zona da Mata, designada para responder pela SuPrAM 
ZM, conforme ato publicado em 22/12/2022 .

30 1732789 - 1

 A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Norte de 
Minas torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais 
Simplificadas na modalidade LAS/Cadastro abaixo identificadas, com 
decisão pelo deferimento e prazo de validade de 10 (dez) anos:
1) Picolino Distribuidora de Gás e água Ltda . - Transporte rodoviário 
de produtos e resíduos perigosos, Taiobeiras/MG, Protocolo nº 
4553/2022;
2) Município de Janaúba / área de Cascalheira / Município de Janaúba, 
Extração de cascalho, rocha para produção de britas, areia fora da 
calha dos cursos d’água e demais coleções hídricas, para aplicação 
exclusivamente em obras viárias, inclusive as executadas por entidades 
da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, Estadual e 
Federal, Janaúba/MG, Protocolo nº 4546/2022;
3) Henrique Nilton Aime / Fazenda Santo Antônio - Beneficiamento 
primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, 
despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de 
sementes, criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 
caprinos, em regime extensivo, criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento, horticultura 
(floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura 
de ervas medicinais e aromáticas), avicultura, suinocultura e culturas 
anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura, Chapada Gaúcha/MG, Protocolo nº 3656/2022 .

(a) Mônica veloso de oliveira . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Norte de Minas .

30 1732718 - 1

 A Diretora regional de Administração e Finanças de Meio Ambiente 
da SuPrAM Zona da Mata, designado para responder pela SuPrAM 
ZM, conforme ato publicado em 22/12/2022, no uso de suas atribuições, 
torna sem efeito a publicação de cancelamento da Licença Ambiental 
Simplificada (LAS Cadastro), do empreendimento abaixo identificado:
1 . Cerâmica rio Branco Ltda EPP, Fabricação de cerâmica vermelha 
(telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido), inclusive com 
utilização de até 10% dos resíduos “pó de balão” ou “lama de alto-
forno” à base seca, em substituição de percentual equivalente na carga 
de argila, visconde do rio Branco/MG, Protocolo nº 38570705/2018, 
realizada no Diário Oficial de “MG” no dia 30/12/2022 - pág.18, tendo 
em vista a necessidade de anulação do ato .

 (a) Silvia Cristiane Lacerda Barra . Diretora regional de 
Administração e Finanças de Meio Ambiente da SuPrAM 

Zona da Mata, designada para responder pela SuPrAM 
ZM, conforme ato publicado em 22/12/2022 .

30 1732545 - 1

A Diretora regional de Administração e Finanças, designada para 
responder pela Supram LM conforme ato publicado na edição de 
17/12/2022 do Diário Oficial “Minas Gerais” - Página 3, torna público 
que foi concedida a Licença Ambiental abaixo identificada:
 - LAC 1 (LP+LI+Lo): 1) Bassari Mineração Ltda . – Mina da Conquista, 
Lavra a céu aberto – Minério de ferro; unidade de Tratamento de 
Minerais – uTM, com tratamento a seco; Estrada para transporte de 
minério/estéril externa aos limites de empreendimentos minerários, 
Barão de Cocais/MG, PA/Nº 1372/2021, Classe 2 . CoNCEDIDA 
CoM CoNDICIoNANTES . válida até 29/12/2032 . Informa ainda 
que foi expedida Autorização para Intervenção Ambiental PA SEI/
Nº 1370 .01 .0004358/2021-71 para Supressão de cobertura vegetal 
nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo do solo e Intervenção 
com supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de Preservação 
Permanente – APP (15,34 ha); Intervenção sem supressão de cobertura 
vegetal nativa em áreas de preservação permanente – APP (0,187064 
ha) válida durante o prazo de vigência da Licença .

(a) Kyara Carvalho Lacerda . Diretora regional de 
Administração e Finanças, designada para responder 

pela Supram LM conforme ato publicado na edição de 
17/12/2022 do Diário Oficial “Minas Gerais” - Página 3.

30 1732356 - 1

o Diretor regional de Fiscalização, designado para responder pela 
Supram JEQ conforme ato publicado na edição de 22/12/2022 do 
Diário Oficial “Minas Gerais” - Página 6, torna público que o requerente 
abaixo identificado solicitou:
- Licença Ambiental Simplificada – LAS/RAS: 1) Yerxa Mineração 
LTDA, Pilha de rejeito/estéril de rochas ornamentais e de revestimento, 
pegmatitos, gemas e minerais não metálicos, Lavra a céu aberto - 
Minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento, 
unidade de Tratamento de Minerais - uTM, com tratamento a seco, 
virgem da Lapa/MG, PA n°4568/2022, Classe 2 .

(a) victor Hugo Alves Soares . Diretor regional de Fiscalização, 
designado para responder pela Supram JEQ conforme ato publicado 

na edição de 22/12/2022 do Diário Oficial “Minas Gerais” - Página 6. 
30 1732757 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Norte de 
Minas torna público que o requerente abaixo identificado solicitou: 
(LAC 1) - Licença Prévia concomitante com a Licença de Instalação 
e a Licença de operação: 1) São Carlos Agropecuária Ltda . / Fazendas 
Santa Fé, vereda da Égua, vereda do Salto, Buriti Cortado, riacho 
Fundo, Laranja, recanto, Culturas anuais, semiperenes e perenes, 
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, criação 
de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
extensivo e barragem de irrigação ou de perenização para agricultura, 
Santa Fé de Minas /MG, PA/nº 4557/2022 . Classe 4 . requerimento para 
Intervenção Ambiental vinculado - PA nº 1370 .01 .0058000/2022-41 .

(a) Mônica veloso de oliveira . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Norte de Minas . 

30 1732553 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente torna público que foi 
alterada a razão social do empreendimento abaixo identificado:
1) De: Minersolo Extração de Areia e Argila Ltda - Me - Fazenda 
vargem Grande ., CNPJ 21 .060 .804/0001-56 - para: Mineração 
oliveiros Ltda ., CNPJ 21 .060 .804/0001-56 . PT 33760 / 2015 . Sra 
Flávia Mara dos Santos Lopes, Diretora regional de Administração e 
Finanças designada para responder pela Superintendência regional de 
Meio Ambiente SuPrAM Alto do Francisco .

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram do 
Alto São Francisco torna público que foi CoNCEDIDA a Licença 
Ambiental abaixo identificada: LAS RAS: 1) Douglas Teixeira Moraes 
- Fazenda do Campo/Fazenda Floresta-Matricula 23 .696, Avicultura, 
São Sebastião do oeste/MG, Processo nº 3018/2022, Classe 3 . 
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANTE . válida até: 30/12/2032 . Sra . 
Flávia Mara dos Santos Lopes, Diretora regional de Administração e 
Finanças designada para responder pela Superintendência regional de 
Meio Ambiente SuPrAM Alto do Francisco .

30 1732747 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Norte 
de Minas torna público que foi firmado o Termo de Ajustamento de 
Conduta do processo abaixo identificado:
- LAC 2 - Licença de operação Corretiva: 1) Sebastião Gomes 
Sobrinho / Fazendas Canto, Cercado da Fazenda Sucesso, Sucesso, 
Baixinha, Muquém, Sucesso e Pau Ferro Barra do Sucesso, roçado, 
olhos D’água, vereda do Canto, vargem Grande e Brejo da Fazenda 
Jacu, Lava Pé, Baixa da Forquilha e Bebedouro, Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo, 
culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura, tratamento químico para 
preservação de madeira, produção de óleos, gorduras e ceras em bruto, 
de óleos essenciais, corantes vegetais e animais e outros produtos da 
destilação da madeira, exceto refinação de óleos e gorduras alimentares 
e produção de carvão vegetal oriunda de floresta plantada, São João 
do Paraíso e Ninheira/MG, PA/nº 2174/2022, Classe 4 . vigência: 12 
(doze) meses, contados da data da assinatura: 29/12/2022 .

(a) Mônica veloso de oliveira . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Norte de Minas .

30 1732650 - 1

o Diretor regional de Fiscalização da Superintendência regional 
de Meio Ambiente do Sul de Minas no uso de suas atribuições, 
considerando a designação publicada no dia 22 de dezembro de 2022 
na Impressa Oficial e demais normas específicas torna público que os 
requerentes abaixo identificados solicitaram:
- LAC 1 - Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
operação concomitantemente: *Mineração Areiasul Ltda ., Extração 
de areia e cascalho para utilização imediata na construção civil, 
Caxambu e Baependi/MG, PA SLA nº 4554/2022, Classe 3 . 
requerimento para Intervenção Ambiental vinculado processo SEI nº 
1370 .01 .0058972/2022-84 .
- LAS/RAS - Licença Ambiental Simplificada: *Luz Forte - Iluminação 
e Serviços Eireli, Aterro de resíduos da construção civil (classe 
“A”), exceto aterro para fins de terraplanagem em empreendimento 
ou atividade com regularização ambiental, ou com a finalidade de 
nivelamento de terreno previsto em projeto aprovado da ocupação, 
Ibiraci/MG, PA SLA nº 4558/2022, Classe 2 .

(a) Elias venâncio Chagas . Diretor regional de Fiscalização da 
Superintendência regional de Meio Ambiente do Sul de Minas .

o Diretor regional de Fiscalização da Superintendência regional 
de Meio Ambiente do Sul de Minas no uso de suas atribuições, 
considerando a designação publicada no dia 22 de dezembro de 2022 
na Impressa Oficial e demais normas específicas torna público que foi 
finalizada a análise da Licença Ambiental Simplificada na modalidade 
LAS/RAS abaixo identificada, com decisão pelo deferimento, cujo 
prazo de validade é de 10 (dez) anos:
 1 . Município de São Pedro da união, Aterro de resíduos da construção 
civil (classe “A”), exceto aterro para fins de terraplanagem em 
empreendimento ou atividade com regularização ambiental, ou com 
a finalidade de nivelamento de terreno previsto em projeto aprovado 
da ocupação, São Pedro da união/MG, Processo nº 4365/2022 . 
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANTES .

(a) Elias venâncio Chagas . Diretor regional de Fiscalização da 
Superintendência regional de Meio Ambiente do Sul de Minas .

30 1732737 - 1

o Superintendente de Projetos Prioritários torna público que o 
requerente abaixo identificado solicitou Autorização para Intervenção 
Ambiental:
1) Mineração Alto Palmital S/A - Fazenda Esperança, CNPJ: 
32 .960 .917/0003-96 - Corte ou aproveitamento de árvores 
isoladas nativas vivas em 3,0 ha - Itabirito/MG . Processo SEI nº 
1370 .01 .0060650/2022-77 em 30/12/2022 .

(a) rodrigo ribas . Superintendente de Projetos Prioritários .
30 1732772 - 1

o Diretor regional de Fiscalização, designado para responder pela 
Supram JEQ conforme ato publicado na edição de 22/12/2022 do Diário 
Oficial “Minas Gerais” - Página 6, torna público que os requerentes 
abaixo identificados solicitaram:
- Licença Ambiental Simplificada – LAS/RAS: 1) Companhia Brasileira 
de Lítio, Aterro para resíduos não perigosos – Classe II-A e II-B, exceto 
resíduos sólidos urbanos e resíduos da construção civil, Produção de 
substâncias químicas e de produtos químicos inorgânicos, orgânicos, 
organo-inorgânicos, exceto produtos derivados do processamento 
do petróleo, de rochas oleígenas, do carvão-de-pedra e da madeira, 
Divisa Alegre/MG, PA n°4562/2022, Classe 3 . 2) Aranas Construções 
e Empreendimentos LTDA, usinas de produção de concreto comum, 
Capelinha/ MG, PA nº: 4565/2022, Classe 2 .

(a) victor Hugo Alves Soares . Diretor regional de Fiscalização, 
designado para responder pela Supram JEQ conforme ato publicado 

na edição de 22/12/2022 do Diário Oficial “Minas Gerais” - Página 6.
30 1732507 - 1

DELIBErAÇÃo CoPAM Nº 1 .758, DE 
30 DE DEZEMBro DE 2022 .

Altera a Deliberação Copam nº 1 .546, de 28 de fevereiro de 2020, que 
estabelece a composição e designação dos membros do Plenário do 
Conselho Estadual de Política Ambiental .
ASECrETárIA ExECuTIvA Do CoNSELHo ESTADuAL DE 
PoLÍTICA AMBIENTAL, no uso das atribuições que lhe conferem o 
§2º do art . 43 da Lei nº 23 .304, de 30 de maio de 2019 e o art . 1º da 
Deliberação Copam/CErH-MG nº 23, de 30 de dezembro de 2021,
DELIBErA:
Art . 1º – o item 1 da alínea “m” do inciso I do artigo 1º, da Deliberação 
Copam nº 1 .546, de 28 de fevereiro de 2020, passaa vigorar com a 
seguinte redação:
“Art . 1º – ( . . .)
I – ( . . .)
m) ( . . .)
1– Titular: Lucio Fernando Borges” .
Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 30de dezembro de 2022 . 
ANA CAroLINA MIrANDA LoPES DE ALMEIDA
Subsecretária de Tecnologia, Administração e Finanças, 

designada para responder pela Secretaria Executiva da Semad, 
conforme ato publicado no dia 22 de dezembro de 2022 

DELIBErAÇÃo CoPAM Nº 1 .759, DE 
30 DE DEZEMBro DE 2022 .

Altera a Deliberação Copam nº 1 .559, de 6 de abril de 2020, que 
estabelece a composição e designação dos membros da unidade 
regional Colegiada Norte de Minas do Conselho Estadual de Política 
Ambiental .
ASECrETárIA ExECuTIvA Do CoNSELHo ESTADuAL DE 
PoLÍTICA AMBIENTAL,no uso das atribuições que lhe conferem o 
§2º do art . 43 da Lei nº 23 .304, de 30 de maio de 2019, e o art . 1º da 
Deliberação Conjunta Copam/CErH-MG nº 23, de 30 de dezembro 
de 2021;
DELIBErA:
Art . 1º – o item 3 da alínea “h” do inciso I do art . 2º da Deliberação 
Copam nº 1 .559, de 6 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art . 2º – ( . . .)
I – ( . . .)
h) ( . . .)
3 – 2º Suplente: Yule roberta Ferreira Nunes” .
Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, de 30 de dezembro de 2022 . 
ANA CAroLINA MIrANDA LoPES DE ALMEIDA
Subsecretária de Tecnologia, Administração e Finanças, 

designada para responder pela Secretaria Executiva da Semad, 
conforme ato publicado no dia 22 de dezembro de 2022

30 1732749 - 1

A Diretora regional de Administração e Finanças de Meio Ambiente da 
SuPrAM Zona da Mata, designado para responder pela SuPrAM ZM, 
conforme ato publicado em 22/12/202, torna público que foi firmado o 
Termo de Ajustamento de Conduta do processo abaixo identificado:
• Pedreira São Geraldo Ltda. – Extração de rocha para produção de 
britas; unidade de Tratamento de Minerais - uTM, com tratamento a 
seco – Muriaé/MG – PA nº 5159/2021 - Classe 3 . vigência: 12 (doze) 
meses, contados da data de assinatura: 05/12/2022 . TAC nº 57283756 . 
Processo SEI nº 1370 .01 .0042866/2020-04 .

 (a) Silvia Cristiane Lacerda Barra . Diretora regional de 
Administração e Finanças de Meio Ambiente da SuPrAM 

Zona da Mata, designada para responder pela SuPrAM 
ZM, conforme ato publicado em 22/12/2022 .

30 1732794 - 1

 A Diretora regional de Administração e Finanças de Meio Ambiente 
da SuPrAM Zona da Mata, designado para responder pela SuPrAM 
ZM, conforme ato publicado em 22/12/2022, torna público que foi 
concedida a Licença Ambiental abaixo identificada:
- LAS rAS: 1) Mineração vale do rio Pardo Ltda, Lavra a céu aberto 
- rochas ornamentais e de revestimento; Pilha de rejeito/estéril de 
rochas ornamentais e de revestimento, pegmatitos, gemas e minerais 
não metálicos; Estrada para transporte de minério/estéril externa 
aos limites de empreendimentos minerários, Espera Feliz/MG, PA 
nº 4092/2022, Classe 2 . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANTE . 
válida até 30/12/2032 .

 (a) Silvia Cristiane Lacerda Barra
Diretora regional de Administração e Finanças de Meio Ambiente 

da SuPrAM Zona da Mata, designada para responder pela 
SuPrAM ZM, conforme ato publicado em 22/12/2022 .

30 1732787 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Norte 
de Minas torna público que foi firmado o Termo de Ajustamento de 
Conduta do processo abaixo identificado:
1) rodrigo Pinto Canabrava / Fazenda villa Canabrava, Culturas anuais, 
semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 
horticultura e criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 
caprinos, em regime de confinamento, Engenheiro Navarro e Bocaiúva/
MG, PA SEI nº 1370 .01 .0030986/2020-82, Classe 4 . vigência: 12 
(doze) meses, contados da data da assinatura: 29/12/2022 .

(a) Mônica veloso de oliveira . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Norte de Minas .

30 1732720 - 1

 A Diretora regional de Administração e Finanças de Meio Ambiente da 
SuPrAM Zona da Mata, designado para responder pela SuPrAM ZM, 
conforme ato publicado em 22/12/2022, torna público o cancelamento 
da Licença Ambiental abaixo identificada:
- LAS CADASTro: 1) Cerâmica rio Branco Ltda EPP, Fabricação 
de cerâmica vermelha (telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido), 
inclusive com utilização de até 10% dos resíduos “pó de balão” 
ou “lama de alto-forno” à base seca, em substituição de percentual 
equivalente na carga de argila, visconde do rio Branco/MG, Protocolo 
nº 32472260/2018, Classe 1 . Motivo: A pedido do empreendedor .

 (a) Silvia Cristiane Lacerda Barra . Diretora regional de 
Administração e Finanças de Meio Ambiente da SuPrAM 

Zona da Mata, designada para responder pela SuPrAM 
ZM, conforme ato publicado em 22/12/2022 .

30 1732543 - 1

conselho Estadual de recursos 
Hídricos - cErH

DELIBErAÇÃo CErH-MG Nº 519, DE 
23 DE DEZEMBro DE 2022 .

Aprova a metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na 
Bacia Hidrográfica do rio Araçuaí, na forma da Deliberação CBH Do 
rio Araçuaí nº 21/2022, de 01 de dezembro de 2022 .
o CoNSELHo ESTADuAL DE rECurSoS HÍDrICoS DE MINAS 
GErAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto 
no artigo 25, §2º, da Lei 13 .199, de 29 de janeiro de 1999; no artigo 40 
do Decreto nº 41 .578, de 08 de março de 2001; e o disposto no artigo 
12 do Decreto nº 48 .160, de 24 de março de 2021; 
DELIBErA:
Art . 1º – Fica aprovada a metodologia de cobrança pelo uso de recursos 
hídricos na Bacia Hidrográfica do rio Araçuaí, na forma da Deliberação 
CBH Do rio Araçuaí nº 21/2022, de 01 de dezembro de 2022, conforme 
decisões determinadas na 133ª reunião Extraordinária do Plenário do 
Conselho Estadual de recursos Hídricos de Minas Gerais, realizada em 
23 de dezembro de 2022, às 09 horas .
Art . 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2022 .
MArÍLIA CArvALHo DE MELo

Presidente do Conselho Estadual de recursos 
Hídricos de Minas Gerais

DELIBErAÇÃo CErH-MG Nº 520, DE 
23 DE DEZEMBro DE 2022 .

Aprova a metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na 
Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco, na forma da 
Deliberação Nº 12/2022, de 28 de novembro de 2022 .
o CoNSELHo ESTADuAL DE rECurSoS HÍDrICoS DE MINAS 
GErAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto 
no artigo 25, §2º, da Lei 13 .199, de 29 de janeiro de 1999; no artigo 40 
do Decreto nº 41 .578, de 08 de março de 2001; e o disposto no artigo 
12 do Decreto nº 48 .160, de 24 de março de 2021; 
DELIBErA:
Art . 1º – Fica aprovada a metodologia de cobrança pelo uso de recursos 
hídricos na Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco, 
na forma da Deliberação Nº 12/2022, de 28 de novembro de 2022, 
conforme decisões determinadas na 133ª reunião Extraordinária do 
Plenário do Conselho Estadual de recursos Hídricos de Minas Gerais, 
realizada em 23 de dezembro de 2022, às 09 horas .
Art . 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2022 .
MArÍLIA CArvALHo DE MELo

Presidente do Conselho Estadual de recursos 
Hídricos de Minas Gerais

DELIBErAÇÃo CErH-MG Nº 521, DE 
23 DE DEZEMBro DE 2022 .

Aprova a metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na 
Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros do Médio São Francisco – CBH 
SF9, na forma da Deliberação Comitê Da Bacia Hidrográfica Dos 
Afluentes Mineiros Do Médio São Francisco Nº 07, de 28 de novembro 
de 2022 .
o CoNSELHo ESTADuAL DE rECurSoS HÍDrICoS DE MINAS 
GErAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto 
no artigo 25, §2º, da Lei 13 .199, de 29 de janeiro de 1999; no artigo 40 
do Decreto nº 41 .578, de 08 de março de 2001; e o disposto no artigo 
12 do Decreto nº 48 .160, de 24 de março de 2021; 
DELIBErA:
Art . 1º – Fica aprovada a metodologia de cobrança pelo uso de recursos 
hídricos na Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros do Médio São 
Francisco – CBH SF9, na forma da Deliberação Comitê Da Bacia 
Hidrográfica Dos Afluentes Mineiros Do Médio São Francisco Nº 07, 
de 28 de novembro de 2022, conforme decisões determinadas na 133ª 
reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Estadual de recursos 
Hídricos de Minas Gerais, realizada em 23 de dezembro de 2022, às 
09 horas .
Art . 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2022 .
MArÍLIA CArvALHo DE MELo

Presidente do Conselho Estadual de recursos 
Hídricos de Minas Gerais
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