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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERFES INt

Secretaria de Estado de Meio Ambienter'q' Ext
\aaunto:

Processo SIH Intervenção Ànbiental
NUCIEO GUÀHHÃES

SETOH DO NUCIEO FIORESTÀI
ÀI},ÍIH GUIDO FÀRIAS
INTERVEilCãO SEI{ SUPEESSÃO DE COEERTURÀ

,TÊ, n;ANEXU r

REQUERIMENTO PARA INTERVENçÃO AMBIENTAL

\/

AMB!ENTALí. IDENTIFI DO RESPO L PELA

1.1 Nome: ALMIR GUIDO FARIAS 1 .2 CNPJ/CPF: 662.895.996-1 5

1.3 Endereço: Córrego Neneca - Povoado de Xodó 1.4 Bairro: Zana Rural

1.7 CÊP:39.728-0001.5 Município: Gonzaga 1.6 UF: MG

1 .9 e-mail: raquel.rissari@gmail.com1.8 Telefone(s): (33) 88934718

1.10Proprietáriodolmóvel ( X )Arrendatário( ) Comodatário( )Outro:

2. IDENTIF DOt L

2.1 Denominação: SÍttO GUIDO FARIAS / SITIO BREJAUBA total (ha): 0,2771

2.3 Município: Gonzaga 2.4 |NCRA (CCIR)

2.5 Matrícula no Cartório Registro de lmóveis: Livro: Folha: Comarca:

2.6 No registro da Posse no Cartório de Notas: 3.663

Virginopolis

Livro: B-8 Folha: Comarca

AMBIENTAL DO IM3.

3.1 A Reserva Legal - RL do imóvel se encontra regularizada? ( x ) Sim ( ) Não.

Se não, selecionar no campo 3.4 a forma de regularização pretendida e providenciar

documentação conforme item 7.3.

3.2 No imóvel existe ocupaçâo antrópica consolidada em

APP? ( x ) Nâo ( ) Sim. Se sim, selecionar no campo 4.1.11 o requerimento para sua

regularização.

de Preservação Permanente -

3.3 O imóvel possui áreas desmatadas, porém abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de

formainadequada,segundoavocaçãoecapacidadedesuportedosolo?( )Sim ( x )Não.

Se sim, a intervenção pretendida oconerá nestas áreas? ( ) Sim ( ) Não.

3.4. Regularização de Reserva Legal Quantidade

3.4.1 Demarcaçâo e Averbação

Credenciado( )sim ( )não

ou Registro Profissional

3.4.2 Relocação.

3.4.3 Recomposiçâo.

3.4.4 Compensaçâo

3.4.5 Compensação Social de Reserva Legal.

t

2.2

Unidade
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3.4.6 Servidão florestal.

4. INTERVENçAO AitBtENTAL REQUERIDA

4.1 Tipo de lntervenção Quantidade Unidade

4.1.1 Supressão de cobertura vegetal nativa, com destoca, para

uso altemativo do solo.
ha

4.1.2 Supressão de cobertura vegetal nativa, sem destoca, para

uso alternativo do solo.
ha

4.1.3 lntervenção com supressão de cobertura vegetal nativa em

áreas de preservação permanente - APP.
ha

4.1.4 lntervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em

áreas de preservação permanente - APP.
0,012 ha

4.1.5 Destoca em área remanescente de supressão de vegetação

nativa.
ha

4.1.6 Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas. ha

4.1.7 Manejo sustentável da vegetação nativa. ha

4.1.8 Regularizaçâo de ocupação antrópica consolidada em APP ha

4.1.9 Supressão de maciço florestal de origem plantada, tendo

presença de sub-bosque nativo com rendimento lenhoso.
ha

4.1.10 Supressão de maciço florestal de origem plantada,

localizado em área de reserva legal ou em APP.
ha

4.1.11 Supressão de florestas nativas plantadas que não foram

cadastradas junto ao lnstituto Estadual de Florestas - lEF.
ha

4.1.12 Aproveitamento de rnaterial lenhoso. m3

5. PLANO DEITILIZA@ PRETENDIDA PARA
TNTERVENçÃO

A REQUERIDA PARA

5.1 Uso proposto Area (ha) Uso proposto Area (ha)

5.1 .1 Agricultura 5.1 .6 Mineração

5.1 .2 Pecuária 5.1.7 Assentamento

5. 1 . 3 Silvicultura Eucalipto 5.1 .8 lnfraestrutura 0,412

5.1 .4 Silvicultura Pinus
5.1.9 Manejo

Vegetaçâo Nativa

Sustentável da

5.1.5 Silvicultura Outros 5.1 .10 Outro

2
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6. APROVEITAiilENTO SOCIOECONÕMIGO DO PRODUTO OU SUBPRODUTO
FLORESTATJVEGETAL

6.1 O produto e/ou subproduto vegeta! oriundo da intervengâo, será utilizado para'. Produção De

Carvão Vegetal ( ); Gomercialização 'ln Natura" ( ); Beneficiamento e comercialização

( ); Uso na propria propriedade ( ).

6.2 A reposição florestal obrigatória será de responsabilidade ( ) do responsável pela

intervenção ( ) doconsumidor.
.Declaro sob as penas da lei, gue as informações presfadas são verdadeiras e que não se

encontra em andamento ação judicial tendo por objeto a propriedade ou posse da área em

questão".

Almir §uido Fariag, 03 de N

.......... K*'l#*t...,Rffio.
de 20í5.

t

Assinatura do Requerente

7. DOCU|ITENTAçÃo

7.{ DOCUTUTENTAçÃO GERAL

7.1.1 Requerimento Padrão para Regularizaçáo Ambiental - SEMAD.

7.1.2 Cópia da Orientação Básica ou Certidão de Dispensa.

7 .1.3 Apresentação, para anotação dos dados e devolução do RG e CPF/CNPJ do

proprietáriolprocurador/responsável pela intervenção ambiental. Procuração, quando for o

caso. Carta de Anuência, quando propriedade pertencente a mais de um proprietário. Cópia

do Contrato Social ou Ata da última assembleia, quando pessoa jurídica.

7.1.4 Apresentação de comprovante de endereço, para conferência e devolução.

7 .1.5 Contrato de arendamento, comodato, posse ou outro, quando for o caso.

7 .1.6 Gertidão de inteiro teor, emitida pelo Cartório de Registro de lmóvel, atualizada com

menos de 'l (um) ano ou, quando for o caso, documento que caracterize a Posse por Justo

Título ou, quando for o caso, Declaração de Posse por Simples Ocupação, modelo padrão

IEFISEMAD, com assinatura dos confrontantes e do prefeito municipal ou presidente do

Sindicato Rural.

7 .1.7 Plano §implificado de Utilização Pretendida quando envolvam supressão de

vegetaçâo nativa de áreas inferiores a 10 ha, conforme Anexo ll desta Resolução, ou Plano

de Utilização Pretendida, quando envolvam suprêssão de vegetação nativa de áreas iguais

ou superiores a 10 há, conforme Anexo lll desta Resolução.

3
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7 .1.8 Comprovaçâo da Reserva Legal regularizada - Termo de Responsabilidade de

Preservação de Reserva Legal contendo o carimbo de averbação do Cartório de Registro

de lmóveis, no caso da averbação não se encontrar transcrita à margem da matrícula do

imóvel ou, no caso de posse, Terno de Compromisso de Averbação e Preservação da

Reserva Legal, devidamente registrado em Cartório de Notas ou de Títulos e Documentos.

7.1.9 Copia digital e três vias impressas da planta topográfica planimétrica, contendo no

mínimo: malha de coordenadas, datum horizontal, identificação da carta e fuso; orientação

magnética; área total do imóvel; localização geoneferenciada das áreas de preservação

permanente e reserva legal; representaçâo do uso atual do solo contendo área com

cobertura vegetal nativa por bioma, fisionomia e estágio de regeneraçâo, área abandonada,

subutilizada ou utilizada de forma inadequada, segundo a vocação e cepacidade de suporte

do solo; ârea com uso alternativo do solo discriminando as ocupações agrossilvipastoris,

infraestrutura, hidrografia, rede viária, rede de alta tensão, acidentes geográficos;

localização se for o caso, de unidades de conservação adjacentes ou inclusas à

propriedade; confrontantes; legenda; data; assinatura do responsável técnico pela

elaboração e ART.

Para imóveis com presença de morros, assim classificados as elevações do terreno com

cota do topo em relação à base entre cinquenta e trezentos metros e encostas com

declividade superior a trinta por cento (aproximadamente 17o) na linha de maior declividade,

substituir a planta topográfica planimétrica por planta topográfica planialtimétrica.

7.1.10 Roteiro de acesso ao imóve!.

7 .1.11 Comprovante do pagamento dos emolumentos.

7.2 DOCUIIiENTAçÃO ESPECíFICA - Nos requerimentoí úinõúíàooi ao Licenciaúénto
Ambiental os planos e estudos específicos como inventário florestal, projeto técnico de
reconstituição da flora, plano de recuperação de áreas degradadas ou outros, deverão ser
contemplados pelo EIA/RIMA, não sendo exigida a sua apresentação à parte.

7 .2.1. lntervenção em APP - além da documentação geral, especificada no item 7 .1,

anexar:

7.2.1.1 Projeto técnico da obra, plano, atividade ou projeto referente à utilidade pública ou

interesse social, com localização georreferenciada na planta topográfica.

7.2.1.2 Proposta de medidas ecológicas de caráter mitigador e compensatório.

7.2.1.3 Estudos técnicos que comprovem a inexistência de alternativa técnica e locacional,

elaborado por profissional habilitado, conforme Lei 14.309102.

4
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7 .2.1.4 Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, de acordo com legislação

vigente, em especial, conforme Resolução CONAMA 42912011 e Deliberaçáo Normativa

coPAM 76t2004;

7 .2.1.5 Para requerimento de intervenção vinculada à atividade minerária, prova de

titularidade de direito mineral outorgado pelo DNPM e Ptano de Recuperação de Áreas

Degradadas - PRAD, com ART.

7 .2.1.6 Para regularização de ocupação antrópica consolidada em APP, anexar

comprovação, juridicamente válida, de que a locação do empreendimento se concluiu até a

data fixada na lei estadual vigente (como declaração de confrontantes, projeto técnico da

construção, notas fiscais da época de instalação, imagens de satélite, ou outro).

7.2.2 lntervenção em Floresta Plantada (APP, RL, sub-bosque)
documentação geral, especiÍicada no item 7.í, anêxar:

Além da

7.2.2.1 Projeto de Recuperação da Area Degradada - PRAD para os casos de floresta

plantada em APP e/ou Reserva Legal.

7.2.3 Aproveitamento de tlaterial Lenhoso - Além da documentação geral,

especificada no item 7.í, anexar, com exceção do item 7.1.7i
7.2.3.1 Cópia do documento autorizativo que comprove a origem legal do material lenhoso.

No caso de aproveitamento de material lenhoso originado de desmate ilegal, comprovante

de quitação do auto de infraçâo através do parcelamento ou pagamento integral, quando for

o caso.

7 .2.3.2 Documento do juiz autorizando devolução em caso de material apreendido.

7.2.4 lntervenção por meio de illanejo Sustentável de Vegetação Nativâ - Além da
documentação geral, específica no item 7.í, anexar os documentos abaixo:
7 .2.4.1 Plano de Manejo, conforme Anexo lV, desta Resolução.

7 .2.4.2 Termo de Compromisso Manutenção de Florestas em Regime de Plano de Manejo

Florestal, conforme Anexo V, desta Resolução.

7.2.5 Supressão de florestas nativas plantadas que não foram cadastradas iunto ao
lnstituto Estadual de Florestas - lEF.
7.2.5.1 Declaração de Colheita e Comercialização de Florestas Plantadas (Anexo ll),

disponível no sitio eletrônico do lnstituto Estadual de Florestas:

htt p : //www. i ef . mq . o ov. br/f I o restas/co I h e ita-e-co mercia I izacao-de-florestas-plantadas

7.2.5.2 Cópia do termo de compromisso relacionado à reposição firmado se for o caso.

7.2.5.3 lnventário florestal do maciço ou inventário florestal pré corte, com a devida ART,

para maciços acima de 50 (cinquenta) hectares, conforme termo de referência constante

5

1c*
pl

.G,
,

I

/



Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

\,

\,__

\.,

na Resolução conjunta Semad/lEF no 177512012.

7.2.5.4 Documento contratual que comprove o direito ou cessão de direito de exploração da

floresta e a natureza da exploração.

7.3 RESERVA LEGAL - Documentação para a Regularização da Reserva Legal

7 .3.1 Requerimento Padrão para Regularizaçáo - SEMAD (Anexo l).

7.3.2 Comprovante de pagamento dos emolumentos.

7.3.3 Certidão do registro do imóvel atualizada com prazo máximo da emissão de 01 (um)

ano.

7.3.4 Copia do CNPJ, caso exista e cópia do CPF e Carteira de ldentidade do(s)

proprietário(s) e cônjuge(s).

7.3.5 Laudo Ambiental obrigatório, no caso dos profissionais credenciados

7.3.6 Copia atualizada do Comprovante de credenciamento profissional.

7.3.7 Três cópias da ART (via obra/serviço).

7.3.8 Três cópias do Memorial Descritivo da área total.

7.3.9 Memorial Descritivo da área de reserva legal

7 .3.10 Plano de Relocação de Reserva Legal, quando for o caso, nos termos do §§ 6o e 70

do art. 18 do Decreto Estadual 43.71A104.

7.3.11 Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, com ART, quando recomposição

da RL.

7.3.12 Compensaçâo de RL, fora do imóvel matriz - Plano Técnico de Compensação da

Reserva Legal; certidão de registro do imóvel receptor; planta topográfica planialtimétrica,

com as especificaçôes constantes no item 7 .1.9, referente ao imóvel receptor.

7.3.13 Compensação Social de Reserva Legal (CSRL) - Apresentar documentação

conforme Deliberação Normativa no 18112013.

6
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ANEXO III DO PARECER UNICO

Ambiental SEM AAF

I Nome: 00322484-7 / ALMIR GUIDO FARIAS

CÓRREGO NENECA ST, O

Municí o: GONZAGA

Telefone(s) 8893-4718

1 Nome: 00322484-7 / ALMIR GUIDO FARIAS

i Endereçe; CÓnReGo NENEcA ST, o

i Município: GONZAGA

8893-4718

\- I Denominação: Sitio Guido Farias
) Município/Distrito: GONZAGA/Sede

No registro da Posse no Cartório de Notas: 3663 Livro: B-8 Folha: Comarca: VIRGINOPOLIS

) Coordenada Plana (UTM)

! Bacia hidrográfica: rio Doce

I Conforme o ZEE-MG, o imovel está não está inserido em área no 11

I Conforme Listas OÍiciais, no imóvel foi observada a ocoÍÍência dê espécles da fauna: raras ( ), endêmicas ( ), ameaçadas
eÍinçáo ( ); da ílora: raras ( ), endémicas ( ), ameaçâdas de eÍinçáo ( ) (especificado no campo í í).

1 O imovel se localiza ( ) não se localiza (X) em zona de amortecimento ou área de entorno de Unidade de Conservação.
;pecificado no campo 11).

i Conforme o Mapeamento e lnventário da Flora Nativa dd Estado, 16,65yo do município onde está inserido o imóvel
resenta-se recoberto por vàgetação nativa

i Conforme o ZEE-MG, qual o grau de vulnerabilidade natural para o proposto? (especificado no campo 11)

04030001291115',

2.2 CPF/CNPJ: 662.895.996-15

1211112015 14:51:58 NUCLEO GUANHÃES

2.4 Bairro: ZONA RURAL

2.7 CÉP: 39.720-0002.6 UF: MG

2.9 E-mai!

3.2 CPF/CNPJ: 662.895.996-15

3.4 Bairro: ZONA RURAL

3.6 UF: MG 3.7 CEP: 39.720-000

3.9 E-mail

4.2 Area Total 0,2766
4.4 rNCRA (CCtR):

x(6) Datum

Y(7) Fuso

E. n.l

.:ffi.'iF,,.HIffiSlffi§{"

I

Típq de Requerimento de lnteruenção Ambiental

'1, DO RE§ !{§ÀYêi' F§ffi :

]

3; DO PROPRIETÁHO PO :INTÓVEI.

4. 0o

ã. AMBIENTAL DO IMOVEL

'Biom estrê:biomas onde es$ in*erido o imóvel

i#

,,Unidadg. dü,SI§'ElVIfi ,,,,,1,,,,,,,,,,,,', '
.re§pafi§àü, ..,. .u,.pf .:. ::

Nürfiidi6.Pt- §s
I

I

I

Data Formalizafio
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10.1 APP cobertura nativa

10.3 Tipo de uso antropico consolidado

em APP nativa

CM APP SEM de nativa

lata

utro -

erven em APP SEM de n

lnfra-estrutura

2.1 Número de fornos da Carvoaria: 10.2.2 Diâmetro(m):

2.4 Ciclo de produção do forno ( tempo gasto para encher + carbonizar + esfriar + esvaziar):

2.5 Capacidade de produção por forno no ciclo de produção

2.6 Capacidade de produção mensal da Carvoaria (mdc)

Total

10.2.3 Altura(m):

(dias)

L-§r I

0,2420lvipastoril

0 0120

0 0120

0,2773

0,2773

SIRGAS 2OOO 23K 765.518 7.911.899

Construção de Piscina 0,0í20
0,0120

da
t0 de Permanente

Outro:

AMBIENTAL REQUERIDA E PÀ§SíVEL D§

ro de REOUERIDÀ

de

:o da xEE

7. COBERTURA VEGETAL NATIVA DA :ffi
I ,êffrê,:bio ás

2 êntrc fisionomias

8. COORDÊ.NAüA PLANA .DA

I Tipo dê lntervenção

9.,, PIÀHO, CIE F,fi:E üt§m
I Uso proposto

10. DO PRODUTO OU SUBPROT}UTO FLORESTALíVEGETAL PASS|VEL DE

0.í
'.2 da fôi ô É§ó

)

6.

,.§§

?

UnidadE:iffi ffi
ha

$$ffiQuantidade

Â :.{hà}

ha

r:j::t::ir: :}:i::i :.:::i. :i:::!: i:::lj:::.:;::: : :i

..., ,,,... Arcà...{,fiâ

Coordenada Plana
Datum Fu§o x{E} :YÍiíI

*rga

Unidade



Historico:
)ata da formalizaçáo: 1211112015
)ata da emissão do parecer técnico: 0311212018
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Objetivo:
objeto desse pareceÍ ânalisar a solicitação para intervenÉo em APP sem supressáo dê vegelação nativa. É pretendido com â
teÍvenÉo requerida a realizaÇão de infraestrutura (piscina) em uma área equivalente a 0,0120 ha.

Carac{êrizaÉo do empreendimento:
imóvel denominado Sítio Guido Farias,/Sítio Brejaúba, localizada na zona rural do município de Gonzaga/Mc, possui uma área
tal 0,2773 ha.
propriedade é caraclerizada por pastagem, benfeitorias, reserva legal e APP.

1Da Reserva Legal:
imóvel rural encontra-se devidamente inscrito no SICAR-MG

Da AutorizaÉo para Intervençáo Ambiêntal:
intervenção ambiental solicitada pelo Sr. Almir Guido FâÍias, propriêtáÍio do imóvel, consiste em uma intervenção ôm APP sem a
rprêssão de vegetaÉo em uma área equivalente a 0,0120 ha. A vegetação do locâl é caÍacterizada predominantemente por

'"1tíigd"il" 
-n"i"t" na construção de uma piscina destinada ao úso de reoea@o, pois, segundo o proprietário do imóvêl Sítio

uido FaÍias/Sltio Brejaúba é utilizado como sÍtio do tipo pesque-pague.
Jrante vistoria in loco, observou-se que a área pretendida para realização da intervenção ambiental não apresenta vegetação
rtiva, sehdo a.que a vegetação do locâl é caracterizâda pela presença predominante de pastagem. Ainda em vistoria téonica,
rriÍicou-se que o recurso hídrico que está inserido dentro do Sítio Guido Farias/Sítio Brejaúba possui larguras variadas ao longo do
ru curso, sendo que a jusante da árca requerida para intervenção o rio possui aproximadamenle 3 metros larguras, ê a montante
r área de intêÍvenção possui aproÍmadamente 14 metros de laigura. ObseÍvou-se também que a área deteÍminada como local
tra a intêrvenÉo ambientalestá localizadâ aproximadamente 16 metros de distância do rêferido rêcurso hidrico, caracterizando a
rvidade como inteÍvenção ambiental em área de APP.
ri exposto alravéé do Plano de Utiliiaçáo Prêtendida - págs. 18 a 34 - que a área da inteÍvenção ambiental é declarada como uso
rtrópico consolidado por dar continuidâde a atividades agrossilvipastoris (teÍmo grifado pela responsável técnica por êlaborar o
ano dê utiliização pretendida). No entânto, analisando a vistoria in loco, a documentação apresentada no processo de inleÍvenção
0403000í29í/15 e a legislação estadual vigênte, têm-se o fato de que a intervenÉo ambiental requerida, não se carac{eriza por

rr continuidade ao uso antópico do local, uma vez quê a infraestrúura para construção de piscina não se enquadra como
rvidade agrossilvipastoril.
ém disso, considerando a proximidade da intervenção com o rio ê que na regiáo não há dados que comprovem a vazão deste
esmo rêcurso hidrico durante o período chuvoso, não há como pressupor se área pretendida pode ser ou não, uma área
undável durantê o período chuvoso.
n consulta aos dados do IDE-Sisema (lnfÍaestrutura de Dados Espaciais do Sistêma Estadual de Meio Ambiente e Recursos
dricos), observou-se que a área da intervenção ambiental não está inserida no interior ou em zona de amortecimento de Unidadê
: Conservação de Protêção lntegral Fêderal/Estadual/Municipal, não está inserido no interior de Unidade de Conservação de Uso
rstêntável e nâo está situada em árêas de restrição ambiental.

Conclusão:

)r Íim, o técnico sugere pêlo INDEFERIMENTO de intêrvenção êm APP sem supressão de vegêtaÉo nativa em área dê 0,0120
r, Sitio Guido Fariavsítio Brejaúba de propriedade do Sr. Almir Guido Farias.

i mnsideraçóês técnicas descritas neste parecer (Anexo lll) devem ser apreciadas pelo Supervisor Regional

MILENA PIMENTA MATOS - MASP: 1353501:8

terça-feira, 13 de setembro de 2016

3NTROLE PROCESSUAL NO 9612019

Jida-se de manifestação juridica referente ao Processo Administrativo no 0403000Í29 Uí5, cujo Requerente é Almir Guido Farias,
)F no 662.895.996-1 5, para Íim de lntervençáo sem supressão dê cobertura vegetal nativa em áreas de preservaÉo permanente, '

rma extensão de 0,012 ha., para fins de lnfraestrutura, no Sítio Guido Farias, zona ruraldo Município de Gonzaga. .r,.- -<
__ -:_.r-)

6 Especificação grau de vulnerabilidade:Baixo.
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)i publicado o pêdido dê intervênção âmbiental na lmprensa OÍicial (f. 55), em cumprimento à Lei Estadual n' 15.57112006.6

arra o Pârecer Técnico: l)

, atividadê consiste na construÉo de uma piscina destinada ao uso de recreação, pois, segundo o proprietário do imóvel Sitio
uido Farias/Sítio Brejaúba é utilizado como sítio do lipo pesque-pague. Durante visloria in loco, obseÍvou-se que a áreâ prêtêndida
rra realização da inteÍvenção ambiental não apresenta vegetação nativa, sendo a que a vegêtação do local é caraclerizada pela
esêngâ predominantê dê pastâgem. Ainda em vistoÍia técnica, VeriÍicou-se que o recuÍso hídrico que êstá inserido dentro do Sítio
uido Faria§/Sítio BÍejaúba possui larguias váriadas ao longo do seu curso, sendo que a jusante da área requerida para
tervenção o rio possui aproximadamentê 3 metros larguras, e a montantê da área de intervênção possui aproximadamente '14

etros dê larguÍa. Observou-se tâmbém que a área determinada como local para a inteÍvenção ambiêntâl êstá localizada
)roximadamente í6 metros de distância do referido recurso hídrico, caractêrizando a atividade como inteÍvenção ambiêntalem_
êa dê APP.' [sic]

narrativa da llustre Parecerista Técnica confirma o exposto pela procuradora responsável no Ofícío no 0112018, à f. 51

finalidade almejada pelo Requerente náo está prevista no rol das atividades êlêncadas no artigo 30 da Lei Estadual 20.922nO13,
o pouco na Deliberação Normativa COP AM no 226f2O18. Alividades as quais, em tese, o Poder Público pode autorizar a
teÍvenção em áreas de proteção permanente, ex vi do artigo 12 da citada Lei.

1. í2. A intervenÉo êm APP podêrá ser âutorizada pelo órgão ambiental compêtente em casos de utilidade pública, interesse
)cial ou atMdades evenluais ou dê baixo impacto âmbiêntal, dêsdê que devidamente carac-terizFdos e motivados em
ocedimento ádministrativo próprio.

, ( positis, coni aÍrimo no disposto no Parêcer TécÍico, opinamos pelo INDEFERIMENTO do pedido de intêrvenção constantê no
\/ equêrimênto, por lotal ausência de amparo legal.

ite feito devêrá sêr encaminhado à Coordenação de Regional de Controlê, Monitoramento e Geotecnologia para Íins de
)rtiÍicâção da exatidão do valoi das taxas de expediente recolhidâs, bem ainda manifestaÉo sobÍe demais taxas, custos,
nolumentos, e reposição florestal porventura incidentes neste feito. lnfoÍmamos quê íoijuntado ao processo, a Í. 47, c6pia do
)mprovante de pagamento do DAE referente à inlervenção solicitada.

presente Êito é de compêtência decisóÍia do Supervisor Regional do lEF, ex vi do inciso l, do parágrafo único, do anigo 42, do
ecÍeto Estadual 47. U4nU8, de 23 de ianeiro dê 20'18; êsdarecemos quê, ante seu caÉter meramênte opinalivo, o presente
rnlrole Procêssual não tem força vinculativa aos atos a sêrem praticados pelo mêsmo.

)bre o caÍáter mêramer*e opinativo desta manifestaÉo, lecionou a Advocacia-Geral do Estado. de Minas Gerais no Parecer
).056, de 21 de novêmbío dê 20í8, qJo treúo trazêmos à colãÉo:

lo mêsmo senlido expõe Rahàl CaÍvalhoRezende Oliveira, acreS'centando que o dêvêr de administrar e, portanto, praticâr atos
-.sse sêntido, é da autoridade administratúa, não podendo ser transferido tal múnus ao Advogado Público.
.inda que a lei estipule a obrigatoriedade da consulta, como de Íato ocone.com as licitações, NÃO É o parecer ato iurídico que
oduziÉ os efeitos almejados pela norma (contratâÉo ou náo pêla Administração Pública: mêdiantê licitagão ou com a sua
spensa).
xatamentê por isso se enlende que o parecer não é impugnável por mandado de segurança, ou qualquer outro tipo de ação

. eileando á sua invalidaÉo. Não possui o parecer o condão de produzir efeitos concretos às partês licitantes, inclusive ao
\- lministrador público, sêndo, pois, instÍumento de ponderação para a tomada da decisão administrativa.

nda que seia 'controversa a natureza jurídicã do parecêr (se de ato administrativo @nsuruvo, execução ex offcio de lei, etc.),' rrios doutrinadores êntendem que o parecer nâo enseja a vinculação da tomada do ato administrativo decisóÍio, porquanto
)nstituiria o parecer meramente uma @nsulta administrativa
)

:i fim, o parecer não é âto administrativo dê gêstllo, necêssitando de conÍirmação pelo administrador, a quem cabê
sponsabilidade pelas decisões tomadas."ldestacamos]

)r fim, deve ser avaliada pelo setor de Íiscalização a verificação de intervenção desautorizada

como submetemos à consideração superior.

05 de julho de 2019
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