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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE ENTRE SI CELEBRAM MINASFER
SIDERURGIA LTDA E A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE CENTRAL
METROPOLITANA (SUPRAM-CM) PARA ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO À
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento, MINASFER SIDERURGIA LTDA qualificada conforme Anexo 01
deste Termo, doravante denominada COMPROMISSÁRIA, firma o presente TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC perante a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
MEIO AMBIENTE CENTRAL METROPOLITANA (SUPRAM-CM) com endereço na Cidade
Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, 4143, Bairro Serra Verde,
Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu Superintendente, qualificado conforme o
Anexo 01 deste Termo, doravante denominado COMPROMITENTE, nos termos dos arts. 32, § 1°
e 108, § 3° 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 01 devidamente protegidas conforme legislação;

CONSIDERANDO que, conforme previsto no art. 225, caput, da Constituição 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 física, química e
biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”;

CONSIDERANDO o dever das autoridades ambientais devidamente constituídas de coibir atos
lesivos ao meio ambiente;

CONSIDERANDO que no Estado de Minas Gerais as atividades e empreendimentos
modificadores do meio ambiente estão sujeitos à regularização ambiental de suas práticas, em
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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 nº 47.383, de 02 de março de 2018, e pela
Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017 e alterações posteriores;

CONSIDERANDO que prevê o art. 32, § 1°, do Decreto Estadual n. 47.383/2018 que a
continuidade da instalação ou operação da atividade ou do empreendimento concomitantemente
ao procedimento de licenciamento em caráter corretivo dependerá da assinatura de Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC – junto ao órgão ambiental competente, independente da
formalização de processo de licenciamento;

CONSIDERANDO que, através do processo SEI n.1370.01.0011661/2022-88, foi apresentado
pela COMPROMISSÁRIA, em 11/03/2022 (43416934), o pedido de formalização de Termo de
Ajustamento de Conduta para garantir a continuidade da instalação/operação do
empreendimento;

CONSIDERANDO o  Despacho nº 141/2022/SEMAD/SUPRAM CENTRAL-NUCAM que contem
sugestão de cláusulas técnicas para celebração do ajuste (56608859), para fins de subsidiar a
tomada de decisão bem como o estabelecimento das condicionantes para a formalização do
termo;

CONSIDERANDO a possibilidade de regularização do empreendimento;

CONSIDERANDO, por fim, as Notas Técnicas da SEMAD que tratam da possibilidade da
celebração de TAC;

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

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO COMPROMISSO

Constitui objeto deste instrumento o estabelecimento das condições e dos prazos para instalação
do empreendimento até a obtenção da devida licença ambiental, nos termos do art. 16, § 9° da
Lei Estadual n. 7.772/1980; bem como para a execução do controle de suas fontes de poluição,
corrigindo os seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, inclusive com a reparação dos danos
eventualmente causados, de acordo com o prazo estabelecido no cronograma de execução
constante da CLAUSULA SEGUNDA. O presente TAC, contempla as seguintes atividades:

Siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive ferro-gusa  -
Capacidade instalada: 250 t/dia - Código: B-02-01-1

Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de outros resíduos não listados
ou não classificados Área Útil: 5 há - Código: F-01-09-5

Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não-perigosos) não especificados
Capacidade instalada: 700 t/dia - Código: F-05-07-1

PARAGRAGO ÚNICO - O presente instrumento não antecipa, autoriza ou afasta as outras
espécies de certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela
legislação federal, estadual ou municipal, marcadamente, licença ambiental, autorização para
intervenção ambiental e outorga de direito de uso de recursos hídricos, que, por ventura, façam-se
exigíveis, e que deverão ser tratadas exclusivamente no âmbito do procedimento administrativo
cabível e autorizadas por decisão do órgão competente.
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CLAUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES A SEREM OBSERVADAS PELA
COMPROMISSARIA

Pelo presente, a COMPROMISSÁRIA se obriga a executar as medidas ambientais indispensáveis
relacionadas a seguir, observado-se para tanto, rigorosamente, as condições e os prazos
assinalados, visando ao controle e à mitigação dos impactos negativos associados às suas
atividades operacionais.

ITEMCONDICIONANTE PRAZO

01 Reforma da baia do lavador de gases do alto forno, a fim de evitar o
transbordamento de espuma e efluentes 

30 dias a contar
da assinatura
do TAC

02
Implantação de um terceiro tanque de tratamento dos efluentes dos gases
do alto forno, a fim de redimensionar o fluxo operacional evitando o
transbordamento deste efluente e o retorno da espuma 

início das obras
após o período
chuvoso com
prazo de
execução em
120 (dias) –
previsão de
término ao final
do mês de
agosto/2023

03

Limpeza geral das canaletas de drenagem que circundam todo o
empreendimento, bem como limpeza e desobstrução do canal que recebe
e direciona as águas pluviais à bacia de contenção/sedimentação, e
também limpeza e desobstrução da bacia de decantação existente ao
limite nordeste do empreendimento na divisa com a empresa SDS
Siderurgia pr

30 dias a contar
da assinatura
do TAC

04
Execução de nova bacia de decantação e sedimentação, com a
propositura de reaproveitamento de parte das águas pluviais e águas de
aspersão das vias e pátios

Início das obras
após o período
chuvoso com
prazo de
execução em
120 (dias) –
previsão de
término ao final
do mês de
agosto/2023

05
Execução do complemento das canaletas de drenagem, circundando todo
o entorno dos pátios de minério, escória e gusa, a fim de direcionar o
efluente pluvial para a bacia de contenção/sedimentação

30 (trinta) dias a
contar da
assinatura do
TAC

06

Apresentar estudo de viabilidade para implantação de um lavador de rodas
na área de transição entre a parte pavimentada e não pavimentada da

30 (trinta) dias a
contar da
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06 empresa ou outra medida/ação para evitar e mitigar o arraste de material
para a área pavimentada

assinatura do
TAC

07

Apresentar à Feam/Gesar o Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar −
PMQAR −, protocolando nos autos do processo de licenciamento
ambiental documento comprobatório da formalização, que deverá conter os
seguintes itens: a) inventário das fontes atmosféricas do empreendimento;
b) modelagem atmosférica (com o modelo AERMOD) e descrição do
resultado com avaliação da qualidade do ar da área de influência do
empreendimento. Para elaboração do PMQAR deverão ser seguidas as
diretrizes da Nota Técnica Gesar vigente, referente às “Orientações
Técnicas para a elaboração de um Estudo de Dispersão Atmosférica”,
disponibilizada no sítio eletrônico da
FEAM: http://www.feam.br/noticias/1/1332-emissao-fontes-fixas 

Até 6 (seis)
meses após a
assinatura do
TAC

08
Realizar monitoramento de qualidade do ar, se necessário, conforme
estipulado pela Feam/Gesar na conclusão da análise do PMQAR.
Conforme estipulado pela Feam/GESAR.

Mensalmente
durante a fase
de obras

09

Apresentar, semestralmente, a Declaração de Movimentação de Resíduo –
DMR, emitida via Sistema MTR-MG, referente ao transporte e destinação
final dos resíduos gerados pelo empreendimento durante aquele semestre,
conforme prazos e determinações previstos na Deliberação Normativa -
DN 232/2019. Os resíduos sólidos não contemplados como declaratórios
pela DN 232/2019 deverão ser destinados para empresas regularizadas
ambientalmente, devendo o empreendedor apresentar, semestralmente,
relatório com o quantitativo, a nota fiscal e cópia da licença ambiental da
empresa responsável pela coleta, tratamento e destinação final desses
resíduos.

Semestralmente

10 Realizar o programa de automonitoramento, conforme descrito abaixo  

10.1. Efluentes Líquidos

Local de
amostragem Parâmetro Frequência de Análise

Na Entrada e na
Saída da ETE*

DBO, DQO, Sólidos suspensos,
sólidos sedimentáveis, pH e
ABS

Semestralmente

Na saída da bacia
de decantação do
efluente pluvial

DBO, DQO, Sólidos suspensos,
sólidos sedimentáveis, pH, ABS
e óleos/graxas

Período chuvoso

1ª medição entre os meses de
OUT-NOV e a 2ª medição entre os
meses de JAN-MAR

Na saída da Caixa DBO, DQO, Sólidos suspensos,
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Na saída da Caixa
SAO sólidos sedimentáveis, pH, ABS

e óleos/graxas
Semestralmente

*Para os cinco sistemas de tratamento existentes.

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos termos
do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser acompanhada de projeto
de adequação do sistema de controle em acompanhamento.

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante o ano, o
órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de mitigação
adotadas.

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição.

 

 

10.2. Efluentes Atmosféricos.

Local de amostragem Tipo de
combustível

Potência
nominal (MW) Parâmetros Frequência

Saída das
Chaminés:                          
         

* Chaminé do AF;

* Chaminé da Descarga de
Carvão

* Chaminé da Descarga de
Minério;

* Chaminé dos Glendons

Carvão
Vegetal Não se aplica

Material
particulado (MP)

 

SEMESTRAL

Relatórios: Enviar, anualmente, à Supram Central Metropolitana, os resultados das análises
efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como dos
certificados de calibração do equipamento de amostragem. O relatório deverá conter a
identificação, registro profissional, anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do
responsável pelas amostragens. Deverão também ser informados os dados operacionais. Os
resultados apresentados nos laudos analíticos deverão ser expressos nas mesmas unidades dos
padrões de emissão previstos na DN COPAM nº 187/2013 e na Resolução CONAMA nº
382/2006.

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o
órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, bem como a medida mitigadora adotada.

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency – EPA.

10.3 Ruídos
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Local de amostragem Parâmetro Frequência
de Análise

 Em pontos localizados nos limites da área externa do
empreendimento de acordo com NBR 10.151/2000.

dB
(decibel)

 

Semestral

 

Relatórios: Enviar, anualmente, à Supram Central Metropolitana os resultados das análises
efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como a
dos certificados de calibração do equipamento de amostragem. O relatório deverá conter a
identificação, registro profissional, anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do
responsável pelas amostragens. Deverão também ser informados os dados operacionais.

As análises deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual nº 10.100/1990 e
Resolução CONAMA nº 01/1990.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Não poderá a COMPROMISSÁRIA realizar novas intervenções
ambientais ou em recursos hídricos sem o devido documento autorizativo do órgão ambiental
competente, tampouco ampliar ou implantar novas atividades sem o prévio licenciamento do
órgão ambiental.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os prazos estabelecidos na CLÁUSULA SEGUNDA contam-se a
partir da assinatura do presente Termo de Ajustamento de Conduta.

PARAGRAFO TERCEIRO - a COMPROMISSÁRIA deverá comunicar à COMPROMITENTE, 30
(trinta) dias antes do vencimento de qualquer prazo, a impossibilidade de cumprimento de
obrigações assumidas, apresentando requerimento de alteração de prazo ou de conteúdo,
instruído com justificativa devidamente comprovada, informando nova data, se for o caso, para
execução, sob pena de ser constituído(a) em mora.

PARÁGRAFO QUARTO - As alterações de conteúdo aceitas pela COMPROMITENTE se
efetivarão após a emissão de Nota Técnica sucinta e Ofício de informação à COMPROMISSÁRIA.

PARÁGRAFO QUINTO - As alterações de prazo aceitas pela COMPROMITENTE serão
comunicadas à COMPROMISSÁRIA mediante ofício.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONTROLE, DA FISCALIZAÇÃO E DO MONITORAMENTO

Este instrumento não inibe ou restringe, em qualquer hipótese, as ações de controle, fiscalização e
monitoramento da COMPROMITENTE ou de qualquer órgão ambiental fiscalizador face à
COMPROMISSÁRIA, nem limita ou impede o exercício de suas atribuições e prerrogativas legais
e regulamentares, em especial, a aplicação de sanções administrativas decorrentes do exercício
do Poder de Polícia.

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso julgue necessário, a COMPROMITENTE poderá realizar vistorias
na área do empreendimento objeto deste Termo, objetivando verificar o cumprimento das
condições e medidas ajustadas na CLAÚSULA SEGUNDA.

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO
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O descumprimento total ou parcial do compromisso assumido implicará a rescisão do presente
Termo de Ajustamento de Conduta e sujeitará a COMPROMISSÁRIA, ressalvados os casos
fortuitos ou de força maior descritos na CLÁUSULA SEXTA, ao que segue:

a) Suspensão/Embargo total e imediata das atividades;

b) Multa de 2.250 UFEMGs por obrigação descumprida (CLÁUSULA SEGUNDA);

c)  Aplicação imediata das sanções administrativas previstas na legislação vigente, notadamente,
o Decreto Estadual n. 47.383/2018;

d) Encaminhamento de cópia do processo administrativo à Advocacia Geral do Estado – AGE –
para providências quanto à execução do presente TAC e demais medidas cabíveis.

 

CLAUSULA QUINTA – DA EFICÁCIA DO INSTRUMENTO

O presente Termo de Ajustamento de Conduta produz efeitos a partir de sua celebração, tendo
eficácia de título executivo extrajudicial, consoante o disposto no art. 5°, § 6°, da Lei Federal n.
7.347/85 e art. 784, II, VII, da Lei Federal n. 13.105/15 (Código de Processo Civil).

PARAGRAFO ÚNICO - Este termo é celebrado no uso do poder-dever discricionário da
Administração Pública e, portanto, segue critérios de conveniência e oportunidade avaliados
quando de sua elaboração. Deixando de subsistir esses critérios ou advindo de outros que
ensejam nova avaliação de mérito administrativo, este Termo poderá ser revogado.

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUEM A RESPONSABILIDADE
PELO INADIMPLEMENTO

A eventual inobservância pela COMPROMISSÁRIA de quaisquer das obrigações, condições e
prazos estabelecidos no presente Termo, desde que comprovadamente decorrente de caso
fortuito ou força maior, nos termos do art. 393, do Código Civil Brasileiro, não configurará o seu
descumprimento, devendo ser imediatamente comunicada e justificada à (SUPRAM/SUPPRI),
que, se for o caso, fixará novo prazo para o adimplemento da(s) obrigação(ões) não cumprida(s),
mediante ofício encaminhado à COMPROMISSÁRIA.

PARÁGRAFO ÚNICO - O encerramento definitivo das atividades da compromissária, por si só,
não autoriza o inadimplemento das medidas ajustadas no presente termo, devendo ser analisado
pela COMPROMITENTE o cumprimento das medidas acordadas para equacionamento do
passivo ambiental gerado.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE SUCESSÃO

O presente Termo de Ajustamento de Conduta obriga o cumprimento, em todos os termos e
condições, a COMPROMISSÁRIA e seus eventuais sucessores, a qualquer título, responsáveis
pelo empreendimento ou atividade.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO SIGNATÁRIO

O gestor signatário do instrumento é responsável por sua conformidade com a legislação, sendo
que, caso se verifique irregularidades, o Termo poderá ser declarado nulo, com responsabilização
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do agente envolvido.

 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, a contar de sua
celebração, com a possibilidade de prorrogação justificada por igual período.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O requerimento para prorrogação do Termo de Ajustamento de
Conduta deverá ser protocolado até 30 (trinta) dias antes do seu vencimento e não importa em
prorrogação automática. A prorrogação sé se efetivará após a assinatura do termo aditivo pelas
partes, permanecendo válido até manifestação da COMPROMITENTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A concessão da Licença torna sem efeitos as obrigações ainda
vigentes constantes da CLÁUSULA SEGUNDA deste Termo, desde que contempladas no
processo de regularização ambiental.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir as questões decorrentes do presente
Termo de Ajustamento de Conduta, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E assim por estarem devidamente acordadas, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, passando todos os documentos referidos no presente termo, inclusive os atos constitutivos
pertinentes, a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos nele estivessem.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2022.

 

Pela COMPROMITENTE:

___________________________________ 

Superintendente da SUPRAM CENTRAL METROPOLITANA

 

 

Pela COMPROMISSÁRIA:

___________________________________

Representante legal do empreendimento

Documento assinado eletronicamente por ELIANE LARA CHAVES, Usuário
Externo, em 01/12/2022, às 14:18, 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 Flavia Maria Maquine Simao,
Superintendente, em 02/12/2022, às 09:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 56862431 e o código CRC BE6F3606.

Referência: Processo nº 1370.01.0011661/2022-88 SEI nº 56862431
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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

Anexo nº 02/SEMAD/SUPRAM CENTRAL-DRCP/2022

PROCESSO Nº 1370.01.0011661/2022-88

ANEXO II

QUALIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS DESTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA,
REFERENTE AO PROCESSO SEI Nº 1370.01.0034477/2022-06, OBSERVADA A LEI
FEDERAL Nº 13.709, DE 2018:  

 

COMPROMISSÁRIO(A): MINASFER SIDERURGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 44.606.828/0001-63, situada na Rodovia BR 040 Km 476 – Sitio do
Sobrado ,  CEP 35.702-3722, no município de Sete Lagoas/MG, neste ato representada
por Eliane Lara Chaves, brasileira, CPF nº 229770156-04 e RG M-392304 conforme procuração
anexa (52654555).

 

COMPROMITENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD, por meio da SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DE MEIO AMBIENTE CENTRAL METROPOLITANA, representada pela
Superintendente designada, conforme ato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais
(56669433), FLÁVIA MARIA MAQUINÉ SIMÃO, MASP 11969656, com sede na Cidade
Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rod. Papa João Paulo II, n. 4.143, Serra Verde, Belo
Horizonte/MG.

Documento assinado eletronicamente por ELIANE LARA CHAVES, Usuário
Externo, em 01/12/2022, às 14:18, 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 Flavia Maria Maquine Simao,
Superintendente, em 02/12/2022, às 09:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 57085765 e o código CRC 5D0D877B.

Referência: Processo nº 1370.01.0011661/2022-88 SEI nº 57085765
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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
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coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFrA, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
com ônus para o cessionário:  
HoMEro BITTENCourT roDrIGuES, MASP 1367226-6, 
GESTor DE TrANSPorTES E oBrAS PÚBLICAS, CÓDIGo 
GToP .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFrA, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
com ônus para o cessionário:  
DIovANE DE Sá LEoPoLDINo, MASP 1028584-9, AuxILIAr 
DE TrANSPorTES E oBrAS PÚBLICAS, CÓDIGo AuToP .

coloca, nos termos dos art . 13, II, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFrA, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
com ônus para o cedente:  
roSANE FErNANDES DA SILvA, MASP 1018590-8, AGENTE DE 
TrANSPorTES E oBrAS PÚBLICAS, CÓDIGo AGToP .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFrA, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
com ônus para o cessionário:  
MArY DE FáTIMA rESENDE MorEIrA DA CoSTA, MASP 
1028449-5, AGENTE DE TrANSPorTES E oBrAS PÚBLICAS, 
CÓDIGo AGToP .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFrA, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
com ônus para o cessionário:  
KLEBEr ANTÔNIo SoArES, MASP 1028401-6, AGENTE DE 
TrANSPorTES E oBrAS PÚBLICAS, CÓDIGo AGToP .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFrA, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
com ônus para o cessionário:  
ANDrÉA ESTrELA ArANTES, MASP 1028483-4, AGENTE DE 
TrANSPorTES E oBrAS PÚBLICAS, CÓDIGo AGToP .

coloca, nos termos dos art . 13, II, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFrA, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
com ônus para o cedente:  
ELoIZA vIEIrA SILvA MEDEIroS, MASP 1018523-9, AGENTE 
DE TrANSPorTES E oBrAS PÚBLICAS, CÓDIGo AGToP .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFrA, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
com ônus para o cessionário:  
MArCoS MárCIo DA roCHA FErrEIrA, MASP 1028358-8, 
GESTor DE TrANSPorTES E oBrAS PÚBLICAS, CÓDIGo 
GToP .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFrA, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
com ônus para o cessionário:  
ÂNGELA MArIA CAPoBIANGo, MASP 1028489-1, AGENTE DE 
TrANSPorTES E oBrAS PÚBLICAS, CÓDIGo AGToP .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão - SEPLAG, em prorrogação, de 01/01/2023 31/12/2023, com 
ônus para o cessionário:  
THAIS PIErrE LANNA PrATA, MASP 1222961-3, GESTor DE 
TrANSPorTES E oBrAS PÚBLICA, CÓDIGo GToP .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFrA, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
com ônus para o cessionário:  
JoANICE DE JESuS CorrEIA, MASP 1028580-7, AuxILIAr DE 
TrANSPorTES E oBrAS PÚBLICAS, CÓDIGo AuToP .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade - SEINFrA, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
com ônus para o cessionário:  
JoANA CAMPoS BrASIL BAxTEr, MASP 1210334-7, FISCAL 
DE TrANSPorTES E oBrAS roDovIárIoS, CÓDIGo FTor .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGurANÇA 
PÚBLicA

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de maio 
de 2022, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 27 de janeiro 
de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a micHAEL DiEGo 
DA SiLvA, MASP 14370464, a gratificação temporária estratégica 
GTED-1 JD1100682 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública . 

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de maio 
de 2022, exonera, nos termos do art. 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, micHAEL DiEGo DA SiLvA, MASP 14370464, 
do cargo de provimento em comissão DAD-5 JD1100133 da Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública .

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de maio 
de 2022, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho 
de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 
2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, roGErio 
roDriGuES DE oLivEirA JuNior, MASP 11012952, para o 
cargo de provimento em comissão DAD-5 JD1100058, de recrutamento 
amplo, para dirigir a Casa do Albergado José Alencar rogêdo da 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de 
maio de 2022, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
rEiNALDo PErEirA DE ArAuJo, MASP 11733474, para o 
cargo de provimento em comissão DAD-5 JD1100133, de recrutamento 
limitado, para dirigir o Presídio de Nova Serrana da Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública .

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de 
maio de 2022, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 
2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 47 .722, 
de 27 de setembro de 2019, atribui a roGErio roDriGuES DE 
oLivEirA JuNior, MASP 11012952, diretor da Casa do Albergado 
José Alencar Rogêdo, a gratificação temporária estratégica GTED-1 
JD1100561 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de maio 
de 2022, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, 
e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 47 .722, de 27 de 
setembro de 2019, atribui a rEiNALDo PErEirA DE ArAuJo, 
MASP 11733474, diretor do Presídio de Nova Serrana, a gratificação 
temporária estratégica GTED-1 JD1100682 da Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE mEio AmBiENtE E 
DESENvoLvimENto SuStENtávEL

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de maio 
de 2022, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 27 de janeiro 
de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a ANA cAroLiNA 
FoNSEcA NAimE PASSALio, MASP 1234258/0, a gratificação 
temporária estratégica GTED-2 MD1100828 da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável . 

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de maio 
de 2022, exonera, a pedido, nos termos do art. 106, alínea “a”, da Lei 
nº 869, de 5 de julho de 1952, DEmErSoN APArEciDo LimA 
muNiZ, MASP 1333948-6, do cargo de provimento em comissão 
DAD-6 MD1101067 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, a contar de 03/10/2022 .

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de maio 
de 2022, exonera, nos termos do art. 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, GuiLHErmE HiroSHi SoKi AKAKi, MASP 
1363875-4, do cargo de provimento em comissão DAD-1 MD1100357 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável .

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de maio 
de 2022, exonera, a pedido, nos termos do art. 106, alínea “a”, da Lei 
nº 869, de 5 de julho de 1952, ANA cAroLiNA FoNSEcA NAimE 
PASSALio, MASP 1234258/0, do cargo de provimento em comissão 
DAD-6 MD1100429 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável . 

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de maio 
de 2022, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro 
de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, ANA 
cAroLiNA FoNSEcA NAimE PASSALio, MASP 1234258/0, 
para o cargo de provimento em comissão DAD-1 MD1100357, de 
recrutamento limitado, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável .

no uso de suas atribuições, designa FLAviA mArA DoS SANtoS 
LoPES, MASP 1021370-0, titular do cargo de provimento em 
comissão DAD-6 MD1101091, para responder pela Superintendência 
regional de Meio Ambiente Alto São Francisco da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no período de 
21/11/2022 a 02/12/2022 .

no uso de suas atribuições, designa FLáviA mAriA mAQuiNÉ 
SimÃo, MASP 1196965-6, titular do cargo de provimento em 
comissão DAD-6 MD1101086, para responder pela Superintendência 
regional de Meio Ambiente Central Metropolitana da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no período 
de 16/11/2022 a 06/12/2022 .

no uso de suas atribuições, designa KYArA cArvALHo 
LAcErDA, MASP 1401491-4, titular do cargo de provimento em 
comissão DAD-6 MD1101138, para responder pela Superintendência 
regional de Meio Ambiente Leste Mineiro da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no período de 
16/11/2022 a 18/11/2022 .

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de 
maio de 2022, e nos termos do art . 7º da Lei Delegada nº 174, de 26 
de janeiro de 2007, e do Decreto nº 47 .686, de 26 de julho de 2019, 
atribui a DANiELA oLivEirA GoNÇALvES, MASP 973134-0, 
titular do cargo de provimento em comissão DAD-6 MD1101074, de 
recrutamento amplo, a direção da Diretoria de Controle Processual 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48 .415, de 10 de 
maio de 2022, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 
2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 47 .722, 
de 27 de setembro de 2019,  atribui a AurEA JAciANE ArAuJo 
SANtoS, MASP 1490602-8,  do GABINETE, a gratificação 
temporária estratégica GTED-1 PH1100792 da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, designa mArtA GErvASio GuErrA 
tEixEirA, MASP 669444-2, titular do cargo de provimento em 
comissão DAD-4 SA1101754, para responder pela Superintendência 
regional de Saúde de Coronel Fabriciano da Secretaria de Estado 
de Saúde, nas ausências do titular, no período de 17/10/2022 a 
26/10/2022 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Educação à disposição da FuNDAÇÃo EDuCACIoNAL 
CAIo MArTINS, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, com 
ônus para o cessionário:  
GISLAINE APArECIDA DA CoNCEIÇÃo, MASP 838 .556-9, 
TDE4L, ADM .1 .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Educação à disposição da FuNDAÇÃo EDuCACIoNAL 
CAIo MArTINS, em prorrogação, de 01/01/2023 a 31/12/2023, com 
ônus para o cessionário:  
rENATA ABDALA NASCIMBENE, MASP 1 .048 .001-0, TDE4I, 
ADM .1 .
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Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: Igor Mascarenhas Eto

Expediente
GABINETE Do SECrETárIo

AToS Do SENHor CHEFE DE GABINETE
o CHEFE DE GABINETE DA SECrETArIA DE ESTADo DE 
GovErNo, no uso da competência delegada pela resolução SEGov 
nº 756/2020, publicada em 23/06/2020:
CoNCEDE ABoNo DE PErMANÊNCIA, à servidora MASP 
365145-2, SIMoNE MArIA DE FrEITAS CArvALHAIS, admissão 
1, a contar de 03/11/2022, nos termos do art . 36, §20 da CE, 1989, 
redação dada pela EC nº 104, de 2020 e art . 151 do ADCT da CE/89 
- regras de Transição, combinado com o art . 147, § 5º do ADCT, 
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 104, de 2020 . 
CoNvErTE FÉrIAS-PrÊMIo EM ESPÉCIE, nos termos do art . 
117, do ADCT da CE/1989, à servidora MASP 387872-5, vIrGINIA 
LÚCIA BoA MorTE PINHo, referente ao saldo de 07 (sete) meses 
do cargo de Analista de Gestão, nível III, grau C, símbolo ANGES3, 
adquiridas até 29/02/2004 e não gozadas .

JuLIANo FISICAro BorGES
CHEFE DE GABINETE

SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo
SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 

GESTÃo E FINANÇAS
ATo Do SENHor DIrETor

o DIrETor DA SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 
GESTÃo E FINANÇAS, no uso da competência delegada pela 
resolução SEGov Nº 756/2020 publicada em 23/06/2020, CoNCEDE 
TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao servidor MASP 324345-8, CLAYToN MESQuITA 
PErEIrA, AuxILIAr DE ADMINISTrAÇÃo GErAL, NÍvEL vI, 
GrAu E, SÍMBoLo AAG6, referente ao 7º quinquênio de exercício, 
a partir de 11/11/2022 .

MArCELuS FErNANDES LIMA
DIrETor
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Advocacia-Geral 
do Estado
Advogado-Geral: Sérgio Pessoa de Paula Castro

Expediente
 CoNSELHo DE ADMINISTrACÃo DE PESSoAL

Cabe recurso ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de 
Minas Gerais das decisões prolatadas pelo CAP, nos termos do art .46 e 
Segs do Decreto 46 .120, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre 
o regimento Interno do Conselho de Administração de Pessoal .

 DELIBErAÇÃo Nº 27 .803/CAP/22
 reclamante M . M  . A – Processo SEI Nº 1080 .01 .0061322/2022-27 
– Conselheira relatora Gabriela Bernardes de vasconcellos Lopes . 
Julgamento 20/10/2022 .
revisão do Enquadramento no Plano de Cargos e Salários – 
Transposição para o Quadro de Funções Públicas de Ciência e 
Tecnologia a que se refere a Lei Estadual nº 10 .324/1990 – Não 
conhecimento da reclamação – Deficiência na instrução processual – 
Ausência de juntada do requerimento Administrativo e da decisão do 
orgão de origem – Mera apresentação de posicionamento da Advocacia 
Geral do Estado – regulamento CAP regido à época pelo Decreto 
Estadual nº 17 .301/1975 – reclamação originária .
 Impõe-se o não conhecimento da reclamação apresentada pela 
servidora em virtude da inexistência nos autos de ato de indeferimento 
e de cópia do pedido eventualmente formulado perante o órgão de 
origem, circunstância que caracteriza a reclamação como originária .

 DELIBErAÇÃo Nº 27 804/CAP/22
 reclamante v . P . B – Processo SEI Nº 1080 .01 .0056453/2022-55 – 
Conselheira relatora Tamires Natalia Brumer Pedrosa . Julgamento 
20/10/22 .
 Servidor da FuNED – Computo de tempo prestado à iniciativa 
privada para fins de concessão de adicionais por tempo de serviço 
– Pleito atendido pela via administrativa – Perda do objeto – Não 
conhecimento .
 Considerando que o reclamante teve o seu pleito atendido pela 
administração, impõe-se o não conhecimento da reclamação por perda 
de objeto .

 DELIBErAÇÃo Nº 26 .805/CAP/22
 reclamante F . E . A . C – Conselheira relatora Tamires Natália Brumer 
Pedrosa . Julgamento 20/10/2022 .
 Servidora do DEr/MG – reajuste 10% – Decreto Estadual Nº 36 .829 
de 27/04/1995 – Pleito atendido pela via judicial – Perda do objeto – 
Não Conhecimento .
 Considerando que a reclamante obteve judicialmente o reajuste 
pretendido, concedido pelo Decreto nº 36 .829/95, impõe-se o não 
conhecimento da reclamação por perda de objeto, nos termos do 
disposto nos artigos 22, I e 23 do decreto nº 46 .120/2013 .
Pauta para a (2109º) segunda milésima centésima nona reunião 
ordinária a ser realizada no dia 17 de novembro de 2022, às 14h por 
videoconferência .1 .Processo SEI Nº 1080 .01 .0085816/2022-35-
1080 .01 .0074828/2021-88 – reclamante W . F dos S–Conselheira 
Tamires Pedrosa .
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Polícia militar do Estado 
de minas Gerais

Comandante-Geral : Cel PM rodrigo Sousa rodrigues

Expediente
 AToS Do CoMANDANTE Do 49º BPM 

 Em cumprimento a decisão Judicial datada de 16/02/2019, conforme 
processo nº . 5003489-16 .2021 .8 .13 .0024, da 1ª unidade Jurisdicional 
da Fazenda Pública do Juizado Especial 41º JD Belo Horizonte, 
deferido em favor da servidora n . 164 .946-6, rAFAELA ALvES 
MACHADo, ocupante do cargo de provimento efetivo da carreira 
de Assistente Administrativo da Polícia Militar, código ASPM, nível 
“I”, grau “D”, CONCEDE nos termos da Emenda à Constituição nº 
19, de 04/06/1998, c/c o art .112 do ADCT, da CE/1989, com redação 
dada pelo artigo 4º da Emenda à Constituição nº 57, de 15/07/2003, 
sendo o 1º quinquênio a partir de 19/04/2017, 2º quinquênio a partir de 
19/04/2017 e 3º quinquênio a partir de 15/08/2018 .

11 1712900 - 1

ATo ASSINADo PELo SENHor CoroNEL 
PM DIrETor DE rECurSoS HuMANoS DA 

PoLÍCIA MILITAr DE MINAS GErAIS:
no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas pelo inciso II, do 
artigo 1º, da resolução n . 3 .806, de 10/03/2005, avocada pelo inciso 
III, do artigo 1º, do Decreto n. 36.885, de 23/05/1995; e considerando 
o previsto na alínea “c”, do inciso XVII, do artigo 7º, da Resolução n. 
4 .452, de 14/01/2016, e,

 rEForMANDo Por LIMITE DE IDADE: (2ª via)
de conformidade com o artigo 141 da Lei n . 5 .301, de 16/10/1969, o 
Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG) resolve 
reformar por limite de idade os seguintes militares:
-n . 028 .608-8, Cabo PM QPr João viana Duarte, CPF: 071 .314 .376-20, 
a partir de 20/11/1996, com os proventos integrais de sua Graduação, 
por ter completado idade limite de permanência na reserva .
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 DESPACHo ADMINISTrATIvo EM 
rEQuErIMENTo N . 82/2022- CG

 o CoroNEL PM CoMANDANTE-GErAL DA PoLÍCIA MILITAr 
DE MINAS GErAIS, no exercício da competência prevista no inciso 
vI, art . 6º do Decreto n . 18 .445, de 15 de abril de 1977, que aprova o 
regulamento de Competência e Estrutura dos órgãos previstos na Lei 
n . 6 .624, de 18 de julho de 1975, que dispõe sobre a organização básica 
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (r-100), c/c disposto 
no art . 10, do Decreto n . 28 .039, de 02 de maio de 1988, que dispõe 
sobre a concessão de licença para tratar de interesses particulares ao 
funcionário público civil do Estado de Minas Gerais, e:
 1 CoNSIDErANDo QuE:
 1 .1 o servidor civil n . 165 .664-4, João Guilherme da Costa Augustinho 
apresentou requerimento solicitando o afastamento em gozo de licença 
para tratar de interesses particulares (LIP), instruído por meio do Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) n. 1250.01.0010395/2022-94;
 1 .2 o requerente ingressou na Polícia Militar em 2 de junho de 2014, 
aprovado no concurso público para o cargo de Assistente Administrativo 
da Polícia Militar, atualmente lotado na DRH5;
 1 .3 o processo SEI encontra-se instruído com os seguintes documentos: 
requerimento, declaração da chefia imediata (declaração de interesse 
público), certidão de nada consta da Controladoria Geral do Estado 
(CGE), certidão negativa de existência de sindicância e/ou processo 
administrativo disciplinar, certidão negativa de débitos junto aos cofres 
públicos estaduais, certidão negativa de débito junto ao IPSEMG, 
termo de ciência e compromisso assinado pelo requerente, sobre a 
contribuição com o regime de previdência dos servidores públicos 
do Estado de Minas Gerais e, ainda, a justificativa fundamentada, nos 
termos da orientação de serviço SEPLAG/SCAP n . 10/2020 c/c o 
Decreto n. 28.039/1988;
 1 .4 Conforme orientação de serviço SEPLAG/SCAP n . 10/2020, 
a concessão do primeiro período de licença para tratar de interesses 
particulares, compete ao dirigente máximo das autarquias e fundações, 
em relação aos servidores lotados naquelas entidades e será concedida 
no interesse da administração, por um período de até 2 (dois) anos 
consecutivos, podendo ser interrompida a qualquer momento, a pedido 
do servidor ou por necessidade do serviço .
 2 rESoLvE:
 2 .1 DEFErIr o pedido do servidor civil n . 165 .664-4, João Guilherme 
da Costa Augustinho, da DrH5, e conceder licença para tratar de 
interesses particulares, a partir de 17 de novembro de 2022, por um 
período de 2 (dois) anos;
 2.2 Determinar ao Diretor de Recursos Humanos a cientificação formal 
do requerente acerca do presente despacho;
 2.3 Determinar a publicação deste despacho no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais, com transcrição em BGPM .

roDrIGo SouSA roDrIGuES, CoroNEL PM
 CoMANDANTE-GErAL
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Polícia civil do Estado de minas Gerais
Chefe da  Polícia Civil: Joaquim Francisco Neto e Silva

Expediente
 SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, GESTÃo E FINANÇAS

 DIrETorIA DE ADMINISTrAÇÃo E PAGAMENTo DE PESSoAL
 AToS ASSINADoS PELo SENHor DIrETor DE ADMINISTrAÇÃo E PAGAMENTo DE PESSoAL

1 .184 - no uso das atribuições conferidas pelo § 2º do Art . 33, do Decreto n .º 46 .549, de 27 de junho de 2014, concede Progressão, nos termos do 
§ 2º do Art . 93 da Lei Complementar n .º 129, de 08 de novembro de 2013, aos servidores abaixo relacionados, ocupantes dos cargos de carreira do 
quadro de provimento efetivo da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais:
CArGo: Delegado de Polícia, Nível Geral

Dados do Servidor Situação Anterior Posicionamento
Masp Nome Grau Grau vigência

294 .933-7 Windsor de Mattos Pereira A B 08/11/2022

 CArGo: Perito Criminal, Nível Especial

Dados do Servidor Situação Anterior Posicionamento
Masp Nome Grau Grau vigência

387 .480-7 reginaldo Cadete Braga A B 03/11/2022

CArGo: Escrivão de Polícia, Nível Especial

Dados do Servidor Situação Anterior Posicionamento
Masp Nome Grau Grau vigência

842 .930-0 virginia Tamie vieira Kubo A Inspetor de Escrivão 10/11/2022

 CArGo: Investigador de Polícia, Nível Especial
Dados do Servidor Situação Anterior Posicionamento

Masp Nome Grau Grau vigência
344 .072-4 reginaldo rodrigues dos Santos A Inspetor de Investigação 08/11/2022
346 .199-3 Luciano Lopes Ferreira A Inspetor de Investigação 03/11/2022
349 .111-5 ronaldo Moura da Silva A Inspetor de Investigação 03/11/2022
376 .945-2 Silas Eduardo Lopes de Andrade A Inspetor de Investigação 09/11/2022
667 .642-3 Elisa regina de Nazareth A Inspetor de Investigação 08/11/2022
667 .888-2 Welber Sandro Muniz A Inspetor de Investigação 06/11/2022
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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 10 – terça-feira, 06 de dezembro de 2022 diário do executivo minas Gerais 
sucata metálica, papel, papelão, plásticos ou vidro para reciclagem, 
contaminados com óleos, graxas ou produtos químicos, exceto 
agrotóxicos, Varginha/MG, Processo nº 4216/2022. 4) Massfix 
Comercio de Sucatas de vidros Ltda ., Processamento ou reciclagem de 
sucata, Jacutinga/MG, Processo nº 4213/2022. 5) Mocdrol Hidráulica 
Ltda., Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores e/
ou ferroviários, exceto embarcações e estruturas flutuantes, Arceburgo/
MG, Processo nº 4212/2022. 6) Posto Transmarins Ltda., Transporte 
rodoviário de produtos e resíduos perigosos, Três Corações/MG, 
Processo nº 4214/2022. 7) Real Ville Urbanismo Ltda., Loteamento 
do solo urbano, exceto distritos industriais e similares, Perdões/MG, 
Processo nº 4241/2022. 8) Município de Ibiraci, Pavimentação e/ou 
melhoramentos de rodovias, Ibiraci/MG, Processo nº 4240/2022. 9) 
Ecole Ambiental Ltda ., Transporte rodoviário de produtos e resíduos 
perigosos, Varginha/MG, Processo nº 4239/2022. 10) Associação 
dos revendedores de Defensivos Agrícolas de Machado e região 
- ArDAM, Centrais e postos de recebimento de embalagens de 
agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos, Machado/MG, 
Processo nº 4267/2022. 11) Flavio Henrique de Magalhães Paulino, 
Formulação de adubos e fertilizantes, Monte Santo de Minas/MG, 
Processo nº 4269/2022.

(a) Ludmila Ladeira Alves de Brito
Superintendente regional de Meio Ambiente 

da SuPrAM Sul de Minas .
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A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana, torna público que os requerentes abaixo identificados 
solicitaram:
 *Licença Ambiental Simplificada (LAS/RAS): 1) Altivo Pedras Eireli, 
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 (ardósia), ANM/Nº 832.693/2021, 
Curvelo/MG, Processo nº 4260/2022, classe 2. 2) Ferro + Mineração 
S.A., pilhas de rejeito/estéril - minério de ferro; disposição de estéril ou 
de rejeito inerte e não inerte da mineração (classe II-A e IIB, segundo 
a NBR 10.004) em cava de mina, em caráter temporário ou definitivo, 
sem necessidade de construção de barramento para contenção (minério 
de ferro), ANM/Nº 2700/1936, Ouro Preto e Congonhas/MG, Processo 
nº 4278/2022, classe 3.

(a) Flávia Maria Maquiné Simão - Designada para responder pela 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana 

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, no período de 16/11/2022 a 06/12/2022.

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana, torna público que foi firmado o Termo de Ajustamento 
de Conduta do processo abaixo identificado:
1) Minasfer Siderurgia Ltda ., siderurgia e elaboração de produtos 
siderúrgicos com redução de minérios, inclusive ferro-gusa; central 
de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de outros 
resíduos não listados ou não classificados; reciclagem ou regeneração 
de outros resíduos classe 2 (não-perigosos) não especificados, 
Sete Lagoas/MG, PA/Nº 00147/1988/006/2007, Processo SEI/Nº 
1370.01.0011661/2022-88. Vigência: 12 (doze) meses, contados da 
data da assinatura: 02/12/2022.

(a) Flávia Maria Maquiné Simão - Designada para responder pela 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana 

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, no período de 16/11/2022 a 06/12/2022.
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conselho Estadual de recursos 
Hídricos - cErH

DELIBErAÇÃO CErH-MG Nº 516, DE 
2 DE DEZEMBrO DE 2022 .

Altera a Deliberação CErH nº 421, de 21 de setembro de 2018 que 
estabelece a composição do Conselho Estadual de recursos Hídricos – 
CERH – para o triênio 2018 – 2021 e dá outras providências.
ASECrETárIA ExECuTIvA DO CONSELHO ESTADuAL DE 
rECurSOS HÍDrICOS, 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 – A alínea “g” do inciso II do art . 1º, da Deliberação CErH 
nº 421, de 21 de setembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art . 1º – ( . . .)
II– ( . . .)
g) ( . . .)
2º Suplente: André vieira dos Santos – Município de Patrocínio” .
Art . 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2022 .
vALÉrIA CrISTINA rEZENDE

DELIBErAÇÃO CErH-MG Nº 517, DE 
2 DE DEZEMBrO DE 2022 .

Altera a Deliberação CErH-MG nº 456, de 23 de julho de 2021, que 
designa os membros da Câmara Normativa e recursal do Conselho 
Estadual de recursos Hídricos de Minas Gerais .
ASECrETárIA ExECuTIvA DO CONSELHO ESTADuAL DE 
rECurSOS HÍDrICOS, 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 2 da alínea “a” do inciso II do art . 1º, da Deliberação 
CErH-MG nº 456, de 23 de julho de 2021, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art . 1º – ( . . .)
II – ( . . .)
a) ( . . .)
2 – 1º Suplente: André vieira dos Santos;
Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2022 .
vALÉrIA CrISTINA rEZENDE

DELIBErAÇÃO CErH-MG Nº 518, DE 
2 DE DEZEMBrO DE 2022 .

Altera a Deliberação CErH-MG nº 457, de 10 de agosto de 2021, que 
designa os membros da Câmara Técnica Especializada de regulação 
Conselho Estadual de recursos Hídricos de Minas Gerais .
A SECrETárIA ExECuTIvA DO CONSELHO ESTADuAL DE 
rECurSOS HÍDrICOS, 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 2 da alínea “b” do inciso II, do art . 1º da Deliberação 
CErH-MG nº 457, de 10 de agosto de 2021, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art . 1º – ( . . .)
II – ( . . .)
b) ( . . .)
2 –1º Suplente: André vieira dos Santos;
Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2022 .
vALÉrIA CrISTINA rEZENDE
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instituto Estadual de Florestas - iEF
Diretora-Geral: Maria Amélia de Coni e Moura Mattos

 POrTArIA IEF 89 DE 05 DE DEZEMBrO DE 2022
Dispõe sobre o transporte, armazenamento, guarda, manejo, 
beneficiamento e comercialização de pescado de espécies ameaçadas 
de extinção e dá outras providências.
A DIrETOrA GErAL DO INSTITuTO ESTADuAL DE 
FLOrESTAS – IEF, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei nº 21 .972, de 21 de janeiro de 2016, pelo Decreto Estadual nº 
47 .892 de 23 de março de 2020, e pela Lei nº 14 .181, de 17 de janeiro 
de 2002 e,

CONSIDErANDO que compete ao Instituto Estadual de Florestas 
regulamentar a pesca com vistas ao uso sustentável do recurso pesqueiro 
e à conservação da biodiversidade e preservação do equilíbrio ecológico 
no Estado de Minas Gerais;
CONSIDErANDO a Portaria MMA Nº 445, de 17 de dezembro de 
2014, que veda a captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, 
beneficiamento e comercialização de espécies aquáticas ameaçadas de 
extinção em nível nacional;
CONSIDErANDO que a Portaria MMA nº 148, de 07 de junho 
de 2022 atualiza a “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 
Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos” sem, 
contudo, definir prazo para declaração, armazenamento, comércio ou 
consumo de estoques de pescado de novas espécies inseridas por ela no 
rol das ameaçadas de extinção;
CONSIDErANDO que a norma supracitada entrará em vigor em 05 
de dezembro de 2022, o que impõe necessidade de regulamentação dos 
estoques de pescado licitamente capturados na natureza até o início de 
sua vigência, em observância ao princípio da razoabilidade;
CONSIDErANDO os prazos de viabilidade do pescado refrigerado ou 
congelado para consumo;
rESOLvE:
Art .1º - Os estoques de pescado, incluindo espécimes, partes, produtos 
e subprodutos, das novas espécies adicionadas à “Lista Nacional Oficial 
de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados 
Aquáticos” pela Portaria MMA nº 148, de 07 de junho de 2022, que 
tenham sido declarados regularmente ao IEF até o 2º dia útil após início 
do período de defeso de 2022, conforme legislação vigente, poderão 
ser transportados, armazenados, guardados, manejados, beneficiados 
e comercialização em até 120 dias contados a partir da data da 
declaração .
§1º - Obrigam-se à declaração os estoques in natura, congelados ou 
não, provenientes de águas continentais, existentes nos frigoríficos, 
peixarias, entrepostos, postos de venda, depósitos e câmaras frias ou 
em posse de pescadores profissionais, suas colônias ou associações, 
feirantes, ambulantes, bares, restaurantes, hotéis e similares .
§ 2º - O prazo estabelecido no caput não se aplica a exemplares 
reproduzidos em cativeiros licenciados por órgão ambiental 
competente, devidamente acompanhados de comprovação de origem 
na piscicultura .
§ 3º - A declaração e seu recibo, emitidos pelo SEI!MG, Polícia Militar 
de Minas Gerais ou unidade regional de Floresta e Biodiversidade do 
IEF, deverão ser mantidos em poder do declarante, para apresentação à 
fiscalização ambiental.
Art . 2º - Todo pescado deve ser acompanhado de comprovação 
de origem lícita, seja da piscicultura seja da pesca, e o comércio de 
pescado sem a comprovação da origem sujeita as partes envolvidas às 
sanções previstas na legislação .
Art . 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2022 .
Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins - Diretora Geral do IEF
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instituto mineiro de Gestão 
das águas - iGAm

Diretor-Geral: Marcelo da Fonseca

O Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Triângulo Mineiro, no uso da competência delegada pela Diretora Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da Portaria 
Igam nº 30 de 09 de agosto de 2022, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
Outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
 *Processo n° 13691/2021, Usuário: Xapetuba Agropecuaria LTDA, 
Uberlândia, Deferidocom condicionantes, Portaria n° 1908708/2022. 
*Processo n° 13692/2021, Usuário: Xapetuba Agropecuaria LTDA, 
Uberlândia, Deferidocom condicionantes, Portaria n° 1908709/2022. 
*Processo n° 13693/2021, Usuário: Xapetuba Agropecuaria LTDA, 
Uberlândia, Deferidocom condicionantes, Portaria n° 1908710/2022. 
*Processo n° 34829/2022, Usuário: Marcelo F. Resende, Nova Ponte, 
Deferidocom condicionantes, Portaria n° 1908711/2022. *Processo 
n° 36102/2022, Usuário: Fausto P. Batista, Nova Ponte, Deferido, 
Portaria n° 1908712/2022. *Processo n° 57410/2022, Usuário: Pombo 
Agropecuária LTDA, uberlândia, Deferidocom condicionantes, 
Portaria n° 1908715/2022. *Processo n° 57844/2022, Usuário: Júlio 
César P . Júnior, uberlândia, Deferidocom condicionantes, Portaria 
n° 1908718/2022. *Processo n° 59039/2022, Usuário: Odair J. 
Leal, Ituiutaba, Deferido, Portaria n° 1908719/2022. *Processo n° 
59173/2022, Usuário: Tiago F. Dall‘Agnol, Iraí de Minas, Deferido, 
Portaria n° 1908722/2022. *Processo n° 33990/2022, Usuário: Nelsi 
A . Pasin, uberlândia, Deferidocom condicionantes, Portaria n° 
1908735/2022. *Processo n° 29618/2019, Usuário: Jose E. Cadelca, 
Uberlândia, Deferidocom condicionantes, Portaria n° 1908921/2022.
Retificação:
Retifica-se a portaria 1900171/2021 de 03/02/2021. Outorgado: José 
A.o Naimeg, CPF: 327.***.***- 87. Onde se lê: Modo de uso: 03 - 
Captação Em Barramento Em Curso De Água, C/ Regularização De 
Vazão (Área Máx Menor Ou Igual 5,00 Ha); Coordenadas: 18º 34’ 
24’’ e 46º 50’ 11”; área inundada (ha): 13,0611; volume acumulado 
(m³): 809,15; Vazão autorizada: 32 l/s. Finalidade: Irrigação de 305,13 
ha através do método de gotejamento, com um tempo de captação de 
10:00 horas/dia, durante 15 dias por mês nos meses de maio a setembro. 
Condicionantes: não possui . Leia-se: modo de uso: 04 - captação em 
barramento em curso de água, com regularização De vazão (área máx 
maior 5,00 ha); Coordenadas: 18º 34’ 19,66’’ e 46º 50’ 12,8”; área 
inundada (ha): 13,4913; volume acumulado (m³): 1 .004 .477; vazão 
autorizada: 80 l/s. Finalidade: Irrigação de 164 ha através dos métodos 
de gotejamento e pivô central, com um tempo de captação de 12 horas 
no mês de janeiro, 21 horas nos meses de fevereiro a setembro, 17 horas 
no mês de outubro, 13 horas no mês de novembro e 15 horas no mês 
dezembro, sendo 25 dias nos meses de janeiro, fevereiro, maio, outubro 
a dezembro, 31 dias nos mês de março, 30 dias no mês de abril e 20 
dias nos meses de junho a setembro, com volumes máximos mensais de 
86400 m³ no mês de janeiro, 151200 m³ no mês de fevereiro, 187488 
m³ no mês de março, 181440 m³ no mês de abril, 151200 m³ no mês 
de maio, 120960 m³ nos meses de junho a setembro, 122400 m³ no 
mês de outubro, 93600 m³ no mês de novembro e 108000 m³ no mês 
de dezembro . Condicionantes: 1 . Comprovar instalação de sistema 
de medição de acordo com os Art . 16, 17, 18 ,19, 20 e 21 da Portaria 
IGAM nº 48 de 2019. OBS: O bombeamento/captação somente 
será permitido após a instalação dos dispositivos de monitoramento 
exigidos pela Portaria IGAM nº 48 de 2019. PRAZO: Até 60 dias após 
a publicação da retificação no IOF. 2. Realizar leituras e registros dos 
volumes captados, diariamente, e do tempo de captação conforme 
estabelecido nos artigos Art . 25, 28, 29 e 30 da Portaria IGAM nº 48 de 
2019. PRAZO: Durante a vigência da portaria de outorga. 3. Apresentar 
relatório fotográfico que comprove a implantação do vertedouro de 
emergência. PRAZO: Até 90 dias após a publicação da retificação no 
IOF. 4. Apresentar relatório fotográfico que comprove a instalação da 
tubulação de fundo, para garantia da vazão mínima não inferior a 50% 
da Q7,10 (0,0026 m³/s). PRAZO: Até 90 dias após a publicação da 
retificação no IOF. Município: Coromandel –MG.
Retifica-se a portaria 1904388/2019 de 14/06/2019. Outorgado: 
Neiton M. Amaro, CPF: 966.***.***-20. Onde se lê: Coordenadas: 
Lat. 18°57’49” e Long. 47°52’50”; Vazão autorizada: 2,5 l/s com um 
tempo de captação de 08:00 horas/dia, 6 dias por mês nos meses de 
agosto e setembro, e volume máximo mensal de 414,72 m³. Leia-se: 
Coordenadas: Lat . 18°55’50,22” e Long . 47°55’15”; vazão autorizada: 
3,5 l/s com um tempo de captação de 08:00 horas/dia, 31 dias no mês de 
agosto e 30 dias no mês de setembro, com volumes máximos mensais 
de 3125 m³ no mês agosto e 3024 m³ no mês de setembro. Município: 
Indianópolis–MG .
Retifica-se a portaria 1905631/2020 de 25/07/2020. Outorgado: 
Francisco S. de Assis, CPF: 529.***.***-15. Onde se lê: Outorgado: 
Francisco Sérgio de Assis, CPF: 529 .560 .679-15; Coordenadas: 18º 
43’ 19’’ e 46º 55’ 17’’; área inundada: 11,7595 ha volume acumulado: 
537789,81 m³; Vazão autorizada: 71,7 l/s. Finalidade: Irrigação 
de 236,82 ha através do método de pivô central, com um tempo de 
captação de 19:25 horas/dia, sendo 6 dias nos meses de janeiro e maio, 
4 dias nos meses de fevereiro a abril, 2 dias nos meses de junho, julho 
e dezembro, 8 dias no mês de agosto, 10 dias no mês de setembro e 12 
dias nos meses de outubro e novembro, e volumes máximos mensais de 
30071 m³ nos meses de janeiro e maio, 20047 m³ nos meses de fevereiro 
a abril, 10024 m³ nos meses de junho, julho e dezembro, 40095 m³ no 
mês de agosto, 50118 m³ no mês de setembro e 60142 m³ nos meses 
de outubro e novembro; Condicionantes: 1 . Comprovar instalação de 

sistema de medição de acordo com os Art . 16, 17, 18 ,19, 20 e 21 da 
Portaria IGAM nº 48 de 2019. OBS: O bombeamento/captação somente 
será permitido após a instalação dos dispositivos de monitoramento 
exigidos pela Portaria IGAM nº 48 de 2019. PRAZO: Até 60 dias após 
a publicação da portaria de outorga . 2 . realizar leituras e registros 
dos volumes captados, diariamente, e do tempo de captação conforme 
estabelecido nos artigos Art . 25, 28, 29 e 30 da Portaria IGAM nº 48 
de 2019. PRAZO: Durante a vigência da portaria de outorga. 3. Efetuar 
o cadastro referente ao uso do recurso hídrico no Siscad, disponível no 
InfoHidro, acessível por meio do site http://sisemanet.meioambiente.
mg .gov .br . PrAZO: Até 90 dias após a publicação da portaria de outorga . 
4 . Apresentar memorial de cálculo do dimensionamento da tubulação de 
descarga da vazão de regularização para garantia da vazão mínima não 
inferior a 100% da Q7,10 (0,0129 m³/s) a ser mantida a jusante, junto a 
ART do responsável pelo projeto e execução da obra. PRAZO: 60 dias 
a contar da data de publicação da portaria de outorga . 5 . Apresentar 
relatório fotográfico que comprove a implantação da tubulação de 
descarga da vazão de regularização que permita o controle do fluxo 
residual, para garantia da vazão mínima não inferior a 100% da Q7,10 
(0,0129 m³/s) a ser mantida a jusante. PRAZO: 60 dias a contar da data 
de publicação da portaria de outorga. 6.Apresentar relatório fotográfico 
que comprove as dimensões da opção do vertedor construído, visto que 
no processo foram declaradas duas alternativas de projeto . PrAZO: 
60 dias a contar da data de publicação da portaria de outorga . Leia-se: 
outorgado: Assis E Shimada Empreendimentos Agrícolas Ltda . CPF: 
17.376.674/0001-98. Coordenadas: 18º 43’ 23,03’’ e 46º 55’ 21,52’’; 
área inundada: 11,0211 ha; volume acumulado: 518 .725,57 m³; vazão 
autorizada: 70,3 l/s. Finalidade: Irrigação de 267 ha através do método 
de gotejamento, com um tempo de captação de 21:00 horas/dia, sendo 
31 dias nos meses de janeiro, março, maio, agosto, 29 dias no mês de 
fevereiro, 30 dias nos meses de abril, setembro e 20 dias nos meses 
de junho, julho, outubro a dezembro, e volumes máximos mensais 
de 164755 m³ nos meses de janeiro, março, maio, agosto, 154126 m³ 
no mês de fevereiro, 159440 nos meses de abril, setembro e 106294 
m³ nos meses de junho, julho, outubro a dezembro . Condicionantes: 
1 . Comprovar instalação de sistema de medição de acordo com os 
Art . 16, 17, 18 ,19, 20 e 21 da Portaria IGAM nº 48 de 2019 . OBS: O 
bombeamento/captação somente será permitido após a instalação dos 
dispositivos de monitoramento exigidos pela Portaria IGAM nº 48 de 
2019. PRAZO: Até 60 dias após a publicação da retificação no IOF. 2. 
realizar leituras e registros dos volumes captados, diariamente, e do 
tempo de captação conforme estabelecido nos artigos Art . 25, 28, 29 
e 30 da Portaria IGAM nº 48 de 2019. PRAZO: Durante a vigência da 
portaria de outorga. 3. Apresentar relatório fotográfico que comprove a 
implantação do vertedouro de emergência. PRAZO: Até 90 dias após a 
publicação da retificação no IOF Município: Patrocínio–MG.
Retifica-se a portaria 1904426/2022 de 15/07/2022. Outorgado: 
Getúlio F. Guimarães, CPF: 550.***.***-34. Onde se lê: Coordenadas 
Geográficas: Latitude: 18°56’50,0”S e Longitude: 49°22’21,0”W. 
Leia-se: Coordenadas Geográficas: Latitude: 18°57’04,22”S e 
Longitude: 49°22’44,53”W . Município: Ituiutaba –MG .
Retifica-se a portaria 1908424/2019 de 04/12/2019. Outorgado: Jorge 
de S. Espíndula; CPF: 262.***.***-49. Onde se lê: outorgado(s): 
Jorge de S . Espíndula; CPF: 262 .*** .***-49; Empreendimento: 
Fazenda veados, Matrícula nº 12 .849, CPF: 262 .659 .156-49; vazão 
liberada(l/s): 40,5 sendo de 15 a 21 dias nos meses de março a outubro 
e de 13:00hs a 20:00hs com volumes máximos mensais de 61236 m³ 
nos meses de março a junho, 34117,2 m³ em julho e 28431 m³ nos 
meses de agosto a outubro . Leia-se: Outorgado(s): Jorge E . Filho; CPF: 
089 .*** .***-21 Empreendimento: Fazenda São Jorge – Mat . 17 .820; 
CPF: 089.324.456-21; Vazão liberada(l/s): 40,5 sendo de 15 a 21 dias 
de janeiro a dezembro e 13:00 horas/dia nos meses de julho a fevereiro 
e 20:00 horas/dia nos meses de março a junho, com volumes máximos 
mensais de 28431 m³ nos meses de agosto a fevereiro, 61236 m³ nos 
meses de março a julho e 34117,2 m³ em julho . Município: Santa 
Juliana –MG .
Os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na urGA Triângulo Mineiro . Os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br . 
uberlândia, 05 de dezembro de 2022

O Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Alto Paranaíba, no uso da competência delegada pela Diretora Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da Portaria 
Igam nº 30 de 09 de agosto de 2022, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
Outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 46835/2022, Usuário: Ailton A. Ferreira, Perdizes, 
Deferido, Portaria n° 2108713/2022. *Processo n° 46836/2022, 
usuário: Ailton A . Ferreira, Perdizes, Deferido, Portaria n° 
2108714/2022. *Processo n° 57749/2022, Usuário: João M. de 
M . Campos, Perdizes, Deferidocom condicionantes, Portaria n° 
2108717/2022. *Processo n° 59068/2022, Usuário: Vinicius G. de 
Rezende, Perdizes, Deferido, Portaria n° 2108720/2022. *Processo 
n° 59069/2022, Usuário: Vinicius G. de Rezende, Perdizes, Deferido, 
Portaria n° 2108721/2022. *Processo n° 59224/2022, Usuário: Ivan C. 
Petraco, Patrocínio, Deferido, Portaria n° 2108723/2022. *Processo 
n° 36784/2022, Usuário: Açofort Metalurgica Eireli, Patos de Minas, 
Deferidocom condicionantes, Portaria n° 2108728/2022.
Os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na urGA Alto Paranaíba . Os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br . 
Patos de Minas, 05 de dezembro de 2022

05 1721865 - 1

O Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas, no uso de suas atribuições estabelecidas no art . 2º do Decreto 
Estadual nº. 47.383 de 02/03/2018, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
Outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
 Arquivamentos:
 Arquiva-se o processo nº. 43331 de 06/09/2022. Requerentes: Ricardo 
Gomide vaz, Agropecuária Aliança de Catalão Ltda – ME, Facer - Fava 
Cereais Exportação e Importação Ltda, Agrofava Cereais Exportação 
e Importação Ltda, Luiz Fava Junior, José Fava Neto, Luiza Thereza 
Tiziane Fava/Fazenda Batalha dos Nunes e do Pedro Quaresma e 
Esteio, Esteio 001, Taperão 002 e Cercado e Fazenda São Luiz I e 
II, Batalha do Bartolomeu e Borginho, Larga do Altar e ranchinho, 
Coração de Jesus, Lages, Esperança, Beirute, Terra Madre, Batalha 
dos Nunes e do Pedro Quaresma e Esteio II, Esteio, Taperão, Esteio 
(Suzano), Recanto, Reata, Cachorro e Teixeiras, Moreiras, São José 
e Pindaíbas, Olhos da Água do Óleo. CPF/CNPJ: 318.58*.***-**, 
37.260.***/****-**. 05.742.***/****-**, 03.867.***/****-**, 
048 .94* .***-**, 046 .63* .***-**, 129 .57* .***-** . Curso d’água: 
Córrego Aliança . Motivo: devido a duplicidade da solicitação . 
Município: Paracatu/MG.
O Processo Administrativo encontra-se disponível para consulta e 
cópia na SuPrAM Noroeste de Minas . Os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br . 
unaí, 05 de dezembro de 2022 .
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A Coordenadora da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Sul de Minas, no uso da competência delegada pelo Diretor Geral do 
Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio daPortaria 
Igam nº 30 de 09 de agosto de 2022,cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
Outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
 *Processo n° 50278/2022, Usuário: Camila Stela de Oliveira, 
Córrego do Bom Jesus, Deferido com condicionantes, Portaria n° 
1808745/2022. *Processo n° 57514/2022, Usuário: Berro’s Part. Invest. 
e Adm . de Bens Prop . Ltda, Santa rita do Sapucaí, Deferido com 
condicionantes, Portaria n° 1808842/2022. *Processo n° 56294/2022, 
usuário: Sebastião Coelho Paim, Alpinópolis, Deferido com 
condicionantes, Portaria n° 1808843/2022. *Processo n° 57773/2022, 
usuário: valdir Scucato, Botelhos, Deferido com condicionantes, 
Portaria n° 1808845/2022. *Processo n° 58750/2022, Usuário: Longo 
& vinhas Serviços Concretagem Ltda, Campo Belo, Deferido com 
condicionantes, Portaria n° 1808846/2022. *Processo n° 50410/2022, 
usuário: José Augusto Silvério, São José da Barra, Deferido, Portaria 
n° 1808847/2022. *Processo n° 59053/2022, Usuário: José Coelho 
vitor, São José da Barra, Deferido com condicionantes, Portaria n° 
1808850/2022. *Processo n° 56091/2022, Usuário: Altair de Jesus 
Pereira, Bom repouso, Deferido com condicionantes, Portaria n° 

1808854/2022. *Processo n° 40739/2022, Usuário: Oscar Barbosa 
Duarte, Serrania, Deferido, Portaria n° 1808859/2022. *Processo n° 
54484/2022, Usuário: Associação dos Proprietários do Riviera Costa 
Verde, Ibiraci, Deferido com condicionantes, Portaria n° 1808907/2022. 
*Processo n° 54479/2022, Usuário: Associação dos Proprietários do 
riviera Costa verde, Ibiraci, Deferido com condicionantes, Portaria 
n° 1808908/2022. *Processo n° 57821/2022, Usuário: Valdir Scucato, 
Botelhos, Deferido com condicionantes, Portaria n° 1808912/2022. 
*Processo n° 58741/2022, Usuário: Matsuda Minas Comércio e 
Indústria Ltda, São Sebastião do Paraíso, Deferido com condicionantes, 
Portaria n° 1808913/2022.

rETIFICAÇÃO:
Retifica-se a portaria nº.1807912/2022publicada dia 20/10/2022. 
Outorgado: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA/
MG. CNPJ: 17.***.***/****-03. Onde se lê: Prazo: 10 (dez) anos. 
Condicionantes: 2 . realizar leituras diárias de vazão captada e do 
tempo de captação, armazenando-as na forma de planilhas impressas 
e em meio digital (compatível com excel ou análogo), que deverão 
ser apresentadas no momento da renovação da outorga ou quando 
solicitado pelo Igam ou por qualquer órgão ou entidade integrante 
do Sisema, conforme Portaria Igam nº 48, de 04 de outubro de 2019 . 
Prazo: diariamente a partir da instalação dos equipamentos . 3 . realizar 
monitoramento do nível estático semestralmente (uma leitura ao final 
do período de estiagem e uma leitura ao final do período chuvoso), 
armazenando os dados em formato de planilhas impressas e em meio 
digital (compatível com excel ou análogo), que deverão ser apresentadas 
no momento da renovação da outorga ou quando solicitado pelo Igam 
ou por qualquer órgão ou entidade integrante do Sisema, conforme 
Portaria Igam nº 48, de 04 de outubro de 2019 . Prazo: semestralmente a 
partir da instalação dos equipamentos .Leia-se: Prazo: 35 (trinta e cinco) 
anos . Condicionantes: 2 . realizar leituras diárias de vazão captada e do 
tempo de captação, armazenando-as na forma de planilhas impressas 
e em meio digital (compatível com excel ou análogo),que deverão ser 
apresentadas a cada dois anos a partir da data da publicação da portaria, 
no momento da renovação da outorga ou quando solicitado pelo Igam 
ou por qualquer órgão ou entidade integrante do Sisema, conforme 
Portaria Igam nº 48, de 04 de outubro de 2019 .Prazo:diariamente a 
partir da instalação dos equipamentos . 3 . realizar monitoramento 
do nível estático semestralmente (uma leitura ao final do período de 
estiagem e uma leitura ao final do período chuvoso), armazenando os 
dados em formato de planilhas impressas e em meio digital (compatível 
com excel ou análogo),que deverão ser apresentadas a cada dois anos 
a partir da data da publicação da portaria, no momento da renovação 
da outorga ou quando solicitado pelo Igam ou por qualquer órgão ou 
entidade integrante do Sisema, conforme Portaria Igam nº 48, de 04 
de outubro de 2019 .Prazo:semestralmente a partir da instalação dos 
equipamentos .
Os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia na urGA Sul de Minas . Os dados contidos nas referidas decisões 
estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br .  varginha, 
05 de Dezembro de 2022 .

05 1721726 - 1

O Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Norte de Minas, no uso da competência delegada pelo Diretor Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da Portaria 
Igam nº 30 de 09 de agosto de 2022, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
Outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 07368/2022, Usuário: Ray Henrique Costa, Porteirinha, 
Deferido com condicionantes, Portaria n° 1607837/2022.*Processo 
n° 45662/2021, Usuário: Júlio Cesar Zeni, Buritizeiro, Deferido com 
condicionantes, Portaria n° 1607841/2022.*Processo n° 45667/2021, 
usuário: Júlio Cesar Zeni, Buritizeiro, Deferido com condicionantes, 
Portaria n° 1607867/2022.*Processo n° 53685/2021, Usuário: Empresa 
Agrícola Folhados S/A, Chapada Gaúcha, Deferido com condicionantes, 
Portaria n° 1607883/2022. Os Processos Administrativos encontram-se 
disponíveis para consulta e cópia na urGA Norte de Minas . Os dados 
contidos nas referidas decisões estarão disponíveis no site do IGAM, 
www .igam .mg .gov .br . Montes Claros, 05 de Dezembro de 2022 .
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O Diretor Geral do Instituto Mineiro de Gestão das águas – IGAM 
no uso de sua atribuição estabelecida no Art . 12, inciso Iv da Lei nº 
21.972 de 21/01/2016, cientificam os interessados abaixo relacionados 
das decisões proferidas nos processos administrativos de Outorga de 
Direito de uso de recursos Hídricos:
Retificação:
Retifica-se a portaria nº 03200 publicada dia 05/12/2019. Outorgado: 
Instituto Mineiro de Gestão das águas – IGAM: usuários: COGrAN 
– Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas Ltda, CNPJ: 
21.483.359/0011-09, Prefeitura Municipal de Pará de Minas, CNPJ: 
18.313.817/0001-85, Itambé Alimentos S/A, CNPJ: 16.849.231/0001-04, 
Organizações Francap S/A, CNPJ: 19.498.344/0003-62, Siderúrgica 
Alterosa S.A. CNPJ: 23.117.229/0003-78, SIP Siderurgia Ltda, CNPJ: 
02.454.802/0001-05. Onde se lê: Art. Art. 1º- Autorizar, pelo prazo de 
validade de 03 (três) anos. Leia-se: Art. 1º- Autorizar, pelo prazo de 
validade: 06/03/2023. Municípios: Pará de Minas e Florestal – MG.
Os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia no IGAM . Os dados contidos nas referidas decisões estarão 
disponíveis no site da IGAM, www .igam .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 05 de Dezembro de 2022
Marcelo da Fonseca - Diretor-Geral do IGAM

Os Coordenadores das unidades regionais de Gestão das águas urga’s, 
do Sul de Minas e Alto São Francisco, no uso da competência delegada 
pelo Diretor Geral do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, 
por meio da Portaria Igam nº 30 de 09 de agosto de 2022, cientificam os 
interessados abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos 
administrativos de Outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
Retificação:
Retifica-se a portaria nº 01960 publicada dia 09/05/2018. Onde se 
lê: Outorgada: Gran Park São José II Empreendimentos Imobiliários 
S/A. CNPJ: 18.096.405/0001-30. Leia-se: Outorgada: Gran Park 
Morro dos Ventos Empreendimento Imobiliário SPE S/A. CNPJ: 
18.096.405/0001-30. Município: São João Del Rei - MG.
Cancelamentos:
Cancela-se a portaria nº 00916publicada dia 14/10/2022, que indeferiu 
o processo nº.: 18676 de 02/05/2022. Requerente: Cláudio André. CPF: 
775 .*** .***-** . Motivo:Autotutelavisto que os documentos FCE 
e requerimento de outorga foram assinados pelo atual outorgado, o 
qual é o representante legal da empresa que será incluída como nova 
usuária de água da portaria 1906626/2021. Conforme Despacho 876 
(56979108) anexo ao SEI. Município: São Roque de Minas – MG.
Mantido indeferimento da portaria nº 00747 publicado dia 10/08/2022. 
Requerente:Mona Calçados Ltda. CNPJ: 01.772.010/0001-08. 
Motivo:não conhecimento do Pedido de reconsideração, nos termos 
do Art. 37, Decreto 47.705/2019 .Município: Nova Serrana – MG .
Os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia nas urGA’s, SuL DE MINAS e ALTO SÃO FrANCISCO . 
Os dados contidos nas referidas decisões estarão disponíveis no site 
do IGAM, www .igam .mg .gov .br .Belo Horizonte, 05 de Dezembro de 
2022
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O Superintendente SuPrAM Central Metropolitana no uso de suas 
atribuições estabelecidas no art . 2º do Decreto Estadual nº . 47 .383 
de 02/03/2018, cientificam os interessados abaixo relacionados das 
decisões proferidas nos processos administrativos de Outorga de 
Direito de uso de recursos Hídricos:
 *Processo n° 40746/2019, Usuário: Mineração Urucuia Ltda, 
Esmeraldas, Deferido com condicionantes, Portaria n° 0308909/2022.
 Retificação:
 Retifica-se a portaria nº 0308784 publicada dia 01/12/2022. Outorgado: 
Ical - Indústria de Calcinação Ltda – CNPJ: 17.157.264/0001-56. Onde 
se lê: Processo nº 14835/2022. Leia-se: Processo nº 14835/2015. 
Município: São José da Lapa – MG .
Os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na SuPrAM Central Metropolitana . Os dados contidos nas 
referidas decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .
mg .gov .br .Belo Horizonte, 05 de Dezembro de 2022 .
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202212051931480110.
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