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GOVERNOPO ESTADO DE MINÂS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiênte e Desenvolvimento Sustentável
Fundeção Estadual do Meio Ambiente
Diretoria de Gestão da Quolldode e Monitoromento Ambiental
Gerência de Monitordmento de EÍluentés

cLtl

OFICIO NO 26012017 GEDEF/DGQAJFEAM

Belo Horizonte, 3í de maio ile 2017.

Referência: Verificação do cumprimento das
Deliberações Normativas COPAM No 96/2006 e No
12812008, que convocou os municípios para o
licenciamento ambiental de sistema de tratamento de
esgotos e deu outras providências.

llmo Senhor,

As referidas deliberações convocaram os municípios de Minas Gerais para o licenciamento
ambiental de sistema de tratamento de esgotos e da outras providências confoÍme DN No
96/2006:

"Art. 20 - Todos os municípios convocados por êssa Deliberaçáo Normativa do Estado de
Minas Gerais devem implantar sistema de tratamento de esgotos com eficiência mínima de
60% e que atendam no mínimo 80% da população Urbana."

Atenciosamente.

Ao senhor (a) Prefeito(a),
Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas
Praça Coronel Joaquim Resende, 69 - Centro
Entre Rios de Minas - Minas Gerais
CEP: 35.490-000

MEF

, Cidade Administraüva Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4.í43 - EdiÍício Minas -'1" andar - BaiÍÍo Sena Verdê

Telefone: 39í 5-1226 - Cep: 3163G900 - Belo Horizonte / MG
home page. ww.meioambiente.mg.gov.br

J

Comunicamos que, em ruzâo da verificação no Sistema lntegrado de lnÍormação Ambiental-
SIAM, este município encontra-se em atraso para o atendimento à convocâção realizada
pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM através das deliberaçôes
normativas No 96 de 2006 e No 128 de 2008. Assim foi lavrado o Auto de Fiscalízação n"- 25960 12017 eAutode lnfração n' 134836.

Na oportunidade, lembramos que, nos termos da Legislação Ambiental vigente, o muíicípio
dispõê do prazo de vinte dias, contados do recebimento do Auto de lnfração para apresentar
defesa endereçada à Fundação Estadual do Meio Ambiente, Rodovia Papa João Paulo ll,
4.143 - EdiÍício Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

ÁÀh
Mathê-us Ebe-rt Fontes

Gerência de Monitoramento de Efluente
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GOVERNO DO ESTAOO DÊ IÚINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE iIEIO A BIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SISTE A ESTADUAL DE MEIO AÍ{BIENTE

. Conselho Estaduâl de Politica Ambiental - COPAM

Conselho Estadual de RocuÍsos Hídricos - CERH

,..trlEt '3$ í. AUro DE FrscALrzAçÃo: No 25960

'Y,-.\(ol
9P*_)

I olha
U2

feam

Hora: I l:20h Dia: I I Mês: Maio Ano:2017

3. Motivação: [ ] Denúncia [ ] Ministérío Público I I PodeÍ Judiciário [ ] Operações Especiais do CGFAI ( I SUPRAM [ ]COPAM/CRH [XjRoüna

FEA : [ ]Condicionantes [l Licenciamento I]ÂAF [ ]Emergência Ambiental [ ]Acompanham€nto de projeto IX lOukoso!e.tç=
G
stt IGA : [ ]Outorga [ ] Outros

0 I . Atividâde: Tratamento de esgoto sanitáio 02. Código: E-03.06-9 03. Classe 04. PoÍe
P

06.Ôrgão:: 0?.[ ] Não possui pÍocesso

013. I I Nome do Fiscâlii.ado

Prefeitura Municipal de Ertrc Rior de MiBt§
09.[ ]CPF 10.[ r] CNPJ

20.356.747 t0001-94

ll.Rc 12. CNH-UF ll. [ ]RGP [ ]Tit. EleÍoral

14. .Placa do \eiculo-UF I5. RENAVAM 16. N'e tipo do documento âmbiental

I7. Nome Fatrlasiâ (Pessoa Juddicá)

Prefeiturâ Municipâl de Etrtre Rios de Minas
18. lnscrição Eshdual - Uf

19. Ênderoço do Fiscalizado - CoÍÊspondência: Rr 
^r 

enida. Rdo\ ra

Praça Coronel Joaquirn Resende

20. N'. / KM
69

2l.Complemento

22. Bainc/Logradouro
Centro

23. Município:
Entre Rios de Minas

24. UF
MG

25. CEP: 35.490-ff0 26. Cx Posral 27 . F ore: (31) 3751 -1232 28. E-mail

01 . Endereço: R!5. ÁB{ó+ R.rbvis Fa2êndà. etc

02. No. / KM- m. Cqnplemànto 04. Eaino/Logradourc/Distrito/Locâlidade

05 Município 06 CEP 07. Fone
()

08. Referência do local
Latitude Longitude

Geográfcas
DATUM'[ 

]sAD 6e

[ ]Córrego Alegre
GÍau Minuto Segundo Grâu Minulo Segundo

Eooo
@o Planas UTM

tuso
22 x: ( 6 dlgío. ) I | 1z argiros I

o

-9lt
!
i
o)
.o

'10 Croquide acesso

02. Assinatura do Fiscalizado
t- 0 | . Assinatura do Agente Fiscalizâdor

l' Via Fiscalizado - ? Via Ambienhl - 3'Via Ministério Público 4'Via Bloco

@
ã##

7

2. AGENDAS: 0í lxl FEAM 02 [ I IEF 031 I IGAM

IEF: I lFauna [ ]Pesca tlDAl,A I I Reserva Legal .tIDCC I]APP I t Danos em áreas potegidas I loutÍos

05, Processo no.

Itl

23 24
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Folha
znCoNTTNUAçÃO DO AUTO DE FTSCALTZAçÃO: No 25960

o
.g
lJ

o
.9
0
-go
É
<i

No intuito de verificar o atendimento dos municípios ínineiros as deliberações normativas do COPAM

númefo 96 de 2006 e 1?8 de 2008, que convocam os municípios para o licenciamento dé sistemas de
tratamento de esgotamento sanitário foi realizada consulta ao sistema integrado de informação
ambiental, quando foi constatado o descumprimento por parte deste município dos prazos determinados
pelo COPAM por meio da deliberação normativa 128 de 2008.

01. ServidoÍ (Nome Legívd)

Matheus Ebert Fontes
I IEF

nâtura

x IÓrgão t ISEMAD
02. Servidor (Noín L.gfiÍd) MASP Assinatura

Ôrgão [ ]SEMÂD IIFEÂM I lrEF t I|GAM
ÍItlASP Assinatura03. ServidoÍ (taoÍn L.gh'd)

Órsão I ISEMAD I ]FEAM

Recebi a 'l' via desle Auto de Fiscalizrção

I ]IEF I I|GAM

FunÉoMnqjb com o Empreendimenb04. FiscElizado / Repre.êntante do Fiscalizado lNome Legivell

ot

Assinafura

I' Via Fiscalizado -? Via A$biental - Via Ministério Público 4" Via Bloco

IASP
1§742-9
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I

GO\/ERNO f}O ESIAD() DE MINAS CERAIS
SISTEM.A ESTADIJ.A.L DE MEIO AMBIÉNTE

E RECURSOS HIDRICOS SISEMA
Colelhs Estadúâl de Politicâ AmbienÍal - COPAM
Co.*lho Esraduat dc Reues Hidricos-CERH

I. AUT() DE INFRÂ AO: 348
Lâvrâdo om Substitu

Aulo dc Fiscâliaçào n"
Bolerim de Ocorênciâ n"

I -1

ÍLl/,.1i fearn 
. lEF 2.Aúto de Infr.çio possui folh. de continu.çi"? EStM NÀo

3. órgio Reípor.ívd p.r. t.trr.ltr:
Çl reau E rcau Erer Escnat Esucns Ept.rwc

t-oc.l:

Dia: -
Nome do 

^urúádo/ 
E,nprcendiúenÍo

CPF CNPJ

Endereço do 
^utuado 

/ Emprcendiúenro : (cormpondênci{)

Baimllo8ra douro LI
I

CEP E-mâil

Nomc do l" mvolvido E cpr, E clrP, vinarlo com o At N':

E cpr, E cN!,

1

7.
DÀILIM
E wcs E sln<;as zor» ]Vían

FUSO ll l1 lrl x I (6 dieit6) l

leg.l

CódiAo DN órgão

ô Ia-l I
g8
!.'

<<à

E ce"érica E Fspúiiica ENÀoloipossne-l\.riti.rr E Nào\e ,plica

g^

<E

E ac.éscimo E Rêduçno

E Ad\eíércÉ EÍMurra simplcs E rr..rutru o,,i",,

I'R P: Valor ERP por Kg: RS Torâl: RS

Válortotal dos EDolummtos d€ RçF)sição da Pc$ü: R$

)

(

vakr total das muhes ( L {
)

No caso de advcrtência. o autuado possui o pÊzo de.

em múlta simples no vabr de RS (

)

dias para dender as rcromendaçôcs conslântes no campo 12, sob peíâ de conversão

t2. Demais

EcPF D CNPJ : ERa
Endereço: Rr,Â. 

^vcúd.. 
erc N"/km Bairo / Lôsmdourô

CEP:

o 
^Lr 

I L -\tx) TEM o pR-azo DL ATi 20 tvrNÍF.) Dr^s Do RF.( EBrMaNTo rx) ALI-l_o DF tNt.RAÇÀo Í,.\R^ P-\CAMFNT() DA Àru t.T^ ()U ApRFSENT^çÀ()
DA DEFESÀ PÀRÂ . NO SEGI )IN I lj ENDERE('(.»

Ol Servidor: (Noúe LcBivcl) M^SPi
^ssiratuE 

do seúidor:

02. Autuado/Rerr*nlantc Aütuado: (Nome Legivcl) Assinalum do Aut@do/Repscntâ.te LegalFUDção,.V úculo com Àutudo

l'Via BIe AúBdo 2" via Vcrdc Proce\vr 
^dminis@rilo 

f'via Aal Minisr'fo Públiêú f \.8 Am.Elá BI.ls

I

viDeulo c.rnr d \l \"

I

ItrÍr.çto I Poí€

I

I

I9Z
E}

Nôlft.tô 2" cnvôlliílô:

(7 digitos)

I

I Nome Cohple'o:

IL'E:

I I
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RI]BRICA E MÂI OO EMPREGÀDO / II A JO
stGNAütRF DF r açFNt -- ,d1.V aÍe: i^g-a

uÁ) r*jlá.'"j3;,,**

s
o',

Ao senhor (a) Prefeito(a),
Prêfeitura Municipal de Entrê Rios dê Minas

Praça CoronelJoaquim Resendê,69 - Centro
Ent.e Rios de Minas - Minas Gerais

CEP: 3s./IXt-fiD

AR
OESTINATARIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

)E

,

tí41x 3*r

I
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ESTADO DE MINAS GERAIS - CIIPJ: 20.356.7 47 IOOOI-94
Pça. Cel. Joaquim Resende, n. ' 69 - Centro - Entre Rios de Minas - MG

CEP: 35.490'.0ffi -Fone (31)3751-1232

À
FUNDAçÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEAM
Rodovia Papa João Paulo ll, 4.143
Edifício Minas - í' andar
Bairro Serra Verde
CEP 31630-900 - Belo Horizonte-MG

REF.: RECURSO ADilIINISTRATIVO SOBRE
1348,36t2017

AUTO DE TNFRAçÃO No

Exmos. Senhores,

§IGED

fl ililItiliil11ililililililI lil til

0012E0E71501 20r7

O MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS, com Prefeitura
sediada à Rua Monsenhor Leão 110, Centro, Entre Rios de Minas, inscrita no
CNPJ no 20.356.7471OO01-94, por seu Prefeito Municipal, José Walter Resende
Aguiar, portador do Documento de ldentidade M-2.085.923 da SSPMG, vem pelo
presente, para tempestivamente, para apresentar o presente RECURSO ao Auto
de lnfração No 134836117, acompanhado do OFíC|O No 260t2O17
GEDEF/DGQA/FEAM, de 3í de maio de 2017, da Diretoria de Gestão da
Qualidade e Monitoramento Ambiental Gerência de Monitoramento de Efluentes,
os quais apontam suposto descumprimento das Deliberações Normativas
COPAM No 96/2006 e No 128/200, consistente de: "Descumpimento das
Deliberações Normativas 962006 e 128/2008 do COPAM que convocou os
municípios para o licenciamento ambiental de sistema de tratamento de esgoÍo e
dá outras providências", pugnando por sua insubsistência, em face ao fatos,
fundamentos e râzões a seguir expostas;

lnicialmente, informamos que a cidade de Entre Rios de
Minas, há muitos anos possui sistema de coleta de esgoto doméstico, que
abrange quase a totalidade da cidade. No momento estamos em processo de
aprovação de Projeto do Sistema de Tratamento de Esgoto, através da
construção da ETE- Estação de Tratamento de Esgoto, por meio do Convênio
TC/PAC 09212012, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde-FUNASA e o
Município de Entre RÍos de Minas.

Mencionado processo encontra-se em fase final de aprovação
e que por questões meramente burocráticas, bem como a demora na avaliação
do projeto apresentado junto aos órgãos crmpetentes ainda não está concluído.

/9 1

lost Vl atreí ústút A guià{
' PREFElro Mt l'llclPAL

Ênue Rros óe MÍlâs-uG

Çrefeitura *íuticipaf le lEntre Ws de *littat
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Srefeitura *íunicipaf íe Entre Rias [e fulitws
ESTADO DE MINAS Gf,RAIS - CNPJ: 20.356.74710001-94

Pça. Cel. Joaquim Resende, n. o 69 - Centro - Entre Rios de Minas - MG
CEP: 35.490-fi[ -Fone (31)3751-1232

Salientamos que, conforme ópia anexa, temos o
Licenciamento Ambiental realizado na SUPRAM-CM - Superintendência Regional
de Meio Ambiente- Central Metropolitana, através da Autorização Ambiental de
Funcionamento- AAF No 00552/2016, emitida em 29 de janeiro de 20í6, válida até
2910112020, ou seja, em plena vigência, bem como a Certidão de Cadastro de
Travessia Bueiros n 215212016, necessária à construçáo da ETE projetada.

lnformamos, ainda que o Município de Entre Rios de Minas já
adquiriu uma área de 02 hectares, em local denominado Tiborna, Olaria, Córrego
do lnhame, matrícula 1 'l .706 do CRI da Comarca de Enúe Rios de Minas,
previamente aprovada pelos órgâos ambientais competentes, destinada a
construção do Sistema de Tratamento de Esgoto do Município e que náo estamos
medindo esforços para o atendimento das Deliberações Normativas acima
invocadas, sendo certo que em breve iniciaremos a execução da Estação der
Tratamento de Esgoto de Entre Rios de Minas.

Diante do exposto e estando demonstrado não houve por
parte do Município o descumprimento das Deliberações Normativas referidas, em
especial no que concerne ao licenciamento ambiental da ETE a ser construída em
nossa cidade, requer a V. Sas. seja reconsiderada a autuação procedida, para o
fim de julgá-la insubsistente, para todos os fins de direito.

Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, 28 de junho de
2017.

áw,"José Walter Aguiar
Prefeito Municipal

Documentos Anexos,

- Copia Termo de Posse do Prefeito;
- Cópia documento pessoal do Prefeito;
- Cópia do Auto de lnfraÉo 1U836117;
- Cópia de Autorização Ambiental de Funcionamsnto n" 0055212016i
- Cópia Certidão Cadastro de Travessia de Bueiros n" 21522016; e,
- Cópia da Certidão de Registro do lmóvel mât. 11.706 -onde será construída a ETE.

2

Nestes termos,
P. deferimento.
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Parecer Técnico GEDEF no 1712019
P A. 32421 t201 5t001 /20'l 6
Al:13483612017

FUNDAÇÃO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

PARECER TÉCNICO §/sE$À

Em atendimento ao Despácho da Diretoria de Gestão da Qualidade e Monitoramento

Ambiental em 29104/2019, PA:3242t/2Ot5/00L1201.í referente à Defesa do Auto de

lnfração no- 734836/2017, em desfavor da Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas,

acerca da verificação do cumprimento das Deliberações Normativas Copam ne 96/2006 e

ns 128/2008, que convocou os municípios para o licenciamento ambiental de sistema de

tratamento de esgoto e deu outras providências, foi elaborado o seguinte Parecer Técnico.

De acordo com essas deliberações, o município de Entre Rios de Minas deveria, em

31,/03/2017, possuir sistema de tratamento de efluentes domésticos regularizado

ambientalmente, com capacidade de atendimento igual ou superior a 80% da população

\.- urbana, com eficiência mínima de 60% de remoção de carga orgânica. Contudo, verificou-

se que o município não atendia a legislação, portanto, foi lavrado o auto de infração.

M6p:1.3o9.42E-Ê

feam ü ALO ê

t
s

DN Código Classe Porte

E-03-06-9 L P7412004

Empreendedor: Prefeitura Municipal dê Entrê Rios

Empreendimento: Estação de Tratamento de Esgotos

Atividade: Tratamento de Esgoto Sanitário

CN PJ : 20.356.7 47 / 0O0t-9 4

Endereço: Estrada Vicinal para Jeceaba via Bate Pau, ne/Km 01 - Zona.Rural

Município: Entre Rios de Minas/MG

Referência: DEFESA AO AUTO DE TNFRAçÃO t{g TS4SSS/ZOfZ lnfração: Grave

Autora:
Alessandra Jardim de Souza - MASP 1.227.431,-2

Gerente de Monitoramento de Efluêntes - GEDE F Data

Assinatura ra dem.1ind

De Acordoi
Alessandra iardim de Souza - MASP 7.227.437-2
Gerente de Monitoramento de Efluentes - GEDEF

ía
Data

Assinatura:

Visto: Thiago Higino Lopes da Silva

Diretoria de Gestão da Qualidade e Monitoramento Ambientâl -

DGQA

Assinaturâ

Data

Thtago
J.LHigtno

CaGesbo üraliirdeDhetoÍ

Rubrica da Âutore Pâreceí Técnico GEDEF ne17l2019
Processo P Àt 32421/2015/ú1/2016
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feam

Diante disso, o íunicípio apresentou recurso alegando já possuir sistema de coleta de

esgoto doméstico, abrangendo quase a totalidade do seu território, e que no momento

estava em processo de aprovação de Projeto do Sistema de Tratamento de Esgoto, através

da construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), por meio do Convênio TC/PAC

09212012, celebrado junto à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e que possui

Autorização Ambiental de Funcionamento(AAF) ns 0O55212076, com validade até

29/Otl2O2O, anexo ao proceSso.

Apesar do empreendimento Estação de Tratamento de Esgoto apresentar regularização

ambiental vigente na época da lavratura do Aúto de lnfração, o documento não é

suficiente para atestar o cumprimento integral das referidas deliberações. Como não

houve comprovação de que o município possui ETE em operação e que o empreendimento

atendia o percentual mínimo da população urbana por tratamento de esgoto anterior ao

prazo estipulado, entendemos que os argumentos apresentados pelo empreendedor não

descaracterizam a infração cometida em relação aos quesitos técnicos.

Desse modo, este parecer sugere a análise jurídica para avaliação sobre a aplicabilidade

das penalidades previstas na legislação, ouvida a Procuradoria iurídica da FEAM.

R§CEBEMOS

r'êr+i/FEAM

l9"O0rlL

RubÍica da Autora Pârecer Técnico GEDÊÊ ne1712019

Processo PA: 32421l2015 l@ll 201.6
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estádo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Gabinete
Núcleo de Autos de lnÍração

PROCESSO N' : 47 923512017

ASSUNTO: Al No 134836/20í7

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

ANÁLISE

O ente municipal foi autuado pela prática da infração tipificada no art. 83, anexo

l, código 107, do Decreto no 44.84412008, nestes moldes:

"Descumprimento das Deliberações Normativas 96/2006 e 128/2008

do COPAM que convocou os municípios para o licenciamento

arybiental de sistema de tratamento de esgoÍo e dá outras

providências".

Foi aplicada multa simples no valor de R$ 4.487,23 (quatro mil quatrocentos

e oitenta e sete reais e vinte e três centavos). '

A autuada apresentou defesa tempestiva acrescida de documentos às fls

0st14. -

Assim, passa-se, por oportuno, à análise do mérito; ressalvando-se o disposto

no art. 63 do atual Decreto n' 47.38312018, que autoriza a autoridade

competente, a seu critério, adentrar ao mérito mesmo que não atendidos

requisitos formais da defesa.

Cidade Administraliva Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Edificio Manas -1o ândar - Bairro SerÍa Verde

Telêfone: 39.15-1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home page. www.mei-oambiente.mg.gov.br

FOI.HA NO

RUSRICA

SE\i\

D6ÀL

@z
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secreteria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

A autuada alegou, resumidamente, que:

possui sistema de coleta de esgoto doméstico, abrangendo quase a

totalidade do seu território, e que, no momento, encontra-se enl

processo de aprovação do projeto do sistema de tratamento de esgoto,

através da construção da Estaçáo de Tratamento de Esgoto (ETE), por

meio do Convênio TC/PAC 09212012, celebrado com a Fundaçáo

Nacional de Saúde - FUNASA;

possui Autorizaçáo Ambiental de Funcionamento (AAF) no OO'552/2016,

emitida pela Superintendência Regional de Regularização Ambiental

Central Metropolitana, com validade até 29 101 12020,

já adquiriu uma área de 02 hectares, aprovada pelos órgáos ambientais

competentes, destinada a construção do sistema de tratamento de

esgoto do Município.

Assim, passamos à análise da peça defensiva, em observância aos princípios

do contraditório e ampla defesa.

lnsta salientar, que o empreendimento autuado não apresentou motivos ou

provas capazes de afastar a autuação.

lnicialmente, frisa-se que as ,DeliberaçÕes COPAM no 96/2006 e 12812008

convocam os municipios para o licenciamento ambiental de sistema de

tratamento de esgotos, conforme condições e cronogramas definidos.

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Pâpa Joâo Paulo ll, 4143 - Edifício Minas -1o andar - BairÍo Serra Verde

Telefone: 391+í23'l - Cep; 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home page. wwfl .meioambiente.mg.gov.br

Em consulta ao Sistema lntegrado de lnformação Ambiental - SIAM, houve

constatação de que o Município encontra-se em atraso para o atendimento à

convocação Íealizada pelo COPAM.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

Diante dessa irregularidade, a defendente foi autuada, através do Auto de

lnfraçáo no 134836/2017, como incurso no artigo 83, Anexo l, Código 107 do

"Deixar de atender a convocações posteriores para

licenciamento, autorização ambiental de funcionamento ou

procedimento conetivo formulada pelo Copam ou pelas URCs".

Pois bem. O principal argumento de defesa da autuada consiste na alegação

de que já possui sistema de coleta de esgoto doméstico, que abrange quase a

totalidade do seu território, e que, no momento, encontra-se em andamento

processo de aprovação do projeto de Sistema de Tratamento de Esgoto;

todavia em nenhum momênto apresentou motivos ou provas capazes de

comprovar o atendimento das normas ambientais em vigor.

Ora, como é cediço, os atos administrativos, gozam das presunçÕes da

legalidade e veracidade, que invertem o ônus da prova, transferindo ao

autuado a incumbência de Íazer prova de que o ato administrativo se desvia da

realidade, o que náo ocorreu.

No caso, tanto no Auto de Fiscalizaçáo no 2596012017.(fl. 02) como no Auto de

lnfraçâo n'1348361202017 (f1.03) o agente fiscalizador atestou, de forma

inequívoca, após consulta ao SIAM, que o Município autuado náo cumpriu as

condiçÕes e os prazos exigidos pela legislação.

Cidade AdministÍativa Tancredo Neves
Rodovia Papa Joáo Paulo ll,4'143 - Edificio Minas -1o andaÍ - Eairro Serra Verde

Telefone: 39'15-'1231 - Cep: 31630-900 - Bêlo Horizonte / MG
home page. www.meioambienle.mg. gov.br

FoLHê no
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Ora, as Deliberaçôes Normativas do COPAM no 96/2006 e 128i2008 são

cristalinas quanto à convocaçáo direta dos municípios mineiros paÂ a

regularizaçâo ambiental do sistema de tratamento de esgotos e cumprimento

dos parâmetros definidos nas referidas normas, senáo vejamos:
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SecÍetaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

Art. 1o - Ficam convocados para o licenciamento ambiental de

sistema de tratamento de esgotos os municípios com

população uÍbana superior a 30.000 (trinta mil) habitantes

(Censo 2000) e os municípios, Serro, Tiradentes, Conceição do

Mato Dentro e Ouro Brar.rco cortados pela Estrada Real,

deÍinida no Programa de lncentivo ao Desenvolvimento do

Potencial Turístico da Estrada Real criado pela Lei no 13.í73,

de 20 de janeiro de 2005, na forma que se segue:

(.. )

§7o - Conformando o Grupo 7, municípios com populaçáo

inferior a 20.000 (vinte mil) habitantes, conforme Anexo Unico e

de acordo com o seguinte cronograma:

| - até março de 2008, devem providenciar cadastramento

mediante preenchimento de formulário especifico a ser

disponibilizado e Relatório Técnico;

ll - até março de 2017, deve ser formalizado o processo de

Autorização Ambiental de Funcionamento, para atendimento

mínimo de 80%o da população urbana com eficiência de

tratamento de 60%.

ConÍorme destaca o Parecer Técnico GEDEF no 1712019 (fl. 21), apesar do

empreendimento Estação de Tratamento de Esgoto apresentar regularizaçáo

ambiental vigente à época da lavratura do auto de infraçáo, tal como

argumenta a autuada, o documento não e suficiente para atestar o

cumprimento integral das deliberaçÕes ora discutidas.

Segundo entendimento da área técnica competente, como não houve

comprovação de que o município possui ETE em operação e nem de que o

empreendimento atendia o percentual mínimo da populaçáo urbana por

tratamento de esgoto anterior ao pÍazo estipulado, conclui-se que as

Cidâde Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Papâ João Paulo ll, 4'143 - Edificio Minas -1o andaí - Bairro Serra Verde

Telêfonê: 3915-1231 - Cep: 3'1630-900 - Belo Horizontê / MG
home page: www.meioambiente.mg.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfraÉo

justificativas trazidas pela defendente não descaracterizam a infração cometida

em relação aos quesitos técnicos.

Assim, resta patente o cometimento da infração pela Prefeitura Municipal e

Entre Rios de Minas, no que se refeie ao descumprimento das convocações

formuladas pelo COPAM , razáo pela qual sugerimos que o auto de inÍração no

13483612017 deva ser mantido em todos os seus termos.

Fica dispensada a análise jurídica da Procuradoria da FEAM, conforme

revogação do inciso,V, do art. 't3, do Decreto Estadual no 45.82512011 e

Parecer Jurídico da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais no

15.507 t2015.

Ante o exposto e diante da ausência de argumentos jurídicos capazes de

descaracterizar a infração cometida, remetemos os autos ao Presidente da

FEAM, e sugerimos que seja mantida a penalidade de multa no valor de R$

4.487,23 (quâtro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e três

centavos), com fundamento no artigo 83, Anexo l, Código 107, do Decreto no

44.844t2008.

Belo Horizonte, 08 de julho de 2019.

lÃÍílCI,a
Laís Viana OS

Analista Ambiental

MASP 1.356.798-7

.M
Nogueira

FOTHÁ NO

RUBEICA

ALOÂ

@

sE\{

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll. 4143 - Edificio Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 3915-í231 - Cêp: 31630-900 - Beto Horizgnte / MG
home page. www.meioambiente.mg.gov.br

À consideraçâo superior.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

P ROCESSO No 47 9235t2017

AUTO DE TNFRAÇÃO no 134836t2017

AUTUADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

o Presidente da FUNDAÇÃO ESTÁDUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM, nos

termos do art. 16-C § ío da Lei n" 7.772 de 8 de setembro de 1980, decide

manter a penalidade de multa simples no valor de R$ 4.487,23 (quatro mil

quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), em

consonância com o art.83, anexo l, código 107, do Decreto no 44.84412008.

Notifique-se o autuado da decisão administrativa e do prazo-de 30 (trinta) dias

para apresentar Recurso ou efetuar pagamento, sob peha de inscrição em

dívida ativa do Estado. Dê ciência ao interessado na forma da lei. Em seguida

devem ser observados os trâmites processuais.

Belo Horizonte ,l Ç a" í, / lr, ae )Jlí

R TO TEI EIRA B DÃO
Presid nte da FEAM

Cidade Adminislrativa Tancredo Nêves
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4143 - Edifício Minas -1o andâr - Bairro Serra VeÍde

Telefone: 3915-1231 - Cep: 3'1630-900 - Belo HoÍizonte / MG
home page. www.meioambiente.mg.gov.br
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g&.ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.74710001-94
Pça. Cel. Joaquim Resende, n. " 69 - Centro - Entre Rios de Minas - MG

CEP: 35.490-000 -Fone (3 l)3751-1232 ii

A
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEAM
Rodovia Papa João Paulo ll, 4.'143
Edifício Minas - 1" andar
Bairro Serra Verde
CEP 31630-900 - Belo Horizonte-MG

REF.: RECURSO ADMINISTRATIVO SOBRE AUTO DE INFRAÇAO N" 13483612017
Processo Administrativo COPAM/PA/No 47523512017. 

stcEo

ilililillilt iltilíillltffi ilt ít

RECEBEMOS
NAI/FEAM

Jl,-g--, Jg

Exmos. Senhores,
N174283 15012019

O MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS, com Prefeitura
sediada à Rua Monsenhor Leão 1 10, Centro, Entre Rios de Minas, inscrita no CNPJ no

20.356.7 4710001-94, por seu Prefeito Municipal, José Walter Resende Aguiar, portador
do Documento de ldentidade M-2.085.923 da SSPMG, vem pelo presente, para
tempestivamente, para apresentar o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, nos termos
do art. 66 do Decreto no 47.38312018, em face ao julgamento de auto de infraçáo que
decidiu em "manter penalidade de multa simples aplicada no valor de R$ 4.487,23 (quatro
mil, quatrocentos e oitenta e seÍe reais e vinte e três centavos) nos termos ao aft. 83, I,
código 107, do Decreto Estadual no 44.844/2008, tendo em vista a infração de natureza
grave", conforme a anexa cópia do OFíC|O No 3oo/2019 NAI/GAB/FEAM/SISTEMA, de
1810712019, pugnando por sua insubsistência, em face ao fatos, fundamentos e razóes a
seguir expostas;

O Auto de lnfração no 13483612017 foi lavrado por este órgão
ambiente apontando suposto descumprimento das Delibêraçóes Normativas COPAM N'
96i2006 e N" 128/200, consistente do 'Descumprimento das Deliberações Normativas
96/2006 e 128/2008 do COPAM que convocou os municípios para o licenciamento
ambiental de srsÍema de tratamento de esgoÍo e dá outras providências."

Reiterando nossa defesa apresentada em 2810612017, já na
ocasião da atuação do Município pela FEAM, em cumprimento à Deliberação Normativa
n' 12812008, em 29/0'l/20í6 o Município de Entre Rios de Minas havia formalizado o
processo de Autorização Ambiental de Funcionamênto, conforme anexa cópia da AAF N"
0055212016, válida até 2010112020, cujo prazo de formalização de acordo com a referida
Deliberaçâo Normativa fora prorrogada até 3110312017.

Dê registrar que, por ocasião da mencionada deÍesa estávamos em
processo de aprovação de Projeto do Sistema de Tratamento de Esgoto, através da
construçáo da ETE- Estação de Tratamento de Esgoto, por meio do Convênio TC/PAC
09212012, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde-FUNASA e o Município de
Entre Rios de Minas.

Referido projeto foi aprovado pela FUNASA, sendo a Execução da Estação
de Tratamento de Esgoto do Município de Entre Rios de Minas, devídamente licitada
conforme Pregão Presencial n" 058/2018, cuja íntegra do processo licitatório está
devidamente publicado no stle da Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, na página

/12' 1

)ost Hüá ltreede 'rp*x
PREFEÍTO $T' CP*L
Enlc RPt dc ínã'íG

I

Í
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í :tESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.74710001-94
Pça. Cel. Joaquim Resende, n. ' 69 - Centro - Entre Rios de Minas - MG

CEP: 35.490-000 -Fone (3 I )3751-1232

Licitações 2918, sendo vencedora do certame a empresa CONSTRULIFE
CONSTRUÇOES ElRELl, que está executando a obra.

Diante do exposto e estando demonstrado não houve por parte do
Município de Entre Rios de Minas o suposto descumprimento das Deliberaçôes
Normativas referidas, em espêcial no que concerne à Íormalização de processo de
Autorização Ambiêntal de Funcionamento da Estação de Trâtamento de Esgoto de nossa
cidade, fora do prazo legal, ou seja até 3í/03/2017, requer seja reconsiderada a decisão
de manutenção da penalidade de multa aplicada, para o fim de julgá-la insubsistente,
para todos os fins de direito, observando-se os principios da razoabilidade e
proporcionalidade e considerando que a aplicação da penalidade de multa certamente irá
comprometer ainda mais os já parcos recursos de que dispõe este pequeno Município
Mineiro.

Nestes termos,
P. deferimento

Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, 20 de agosto de 2019

/./
José Waltlr Resende Aguiar

Prefeito Municipal

Documentos Anexos;

- Copia do Ofício n" 300/2019 NAUGAB/FEAM/SISEMA;
- Cópia do DAE - Relativo à Penalidade de Multa;
- Resumo do Contrato e Aditivos da Construção da ETE de EntÍe Rios de Minas,
- Rêlatório do Departamento de Engenharia do MunicÍpio sobre a ExecuÇão da Construção da
ETE, bem como cópia dos documentos nele mencionados;

2

for.f a x"

Segue anexo relatório elaborado pelo Depârtamento de Engenharia
do Município que melhor detalha a Execução da ETE de Entre Rios de Minas, cuja
conclusão da obra está prevista conforme vigência do contrato para 06i02/2010, bem
como de toda documentação aludida no referido relatório.
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Prefeiturd Municipol de

Entre Rios de Minas ADM: 2017 - 2020

Estadô de Minas Gerais - CNPI: 20.356.74710001-94 - Telefone: (31)3 o

FCtíâ N'

Execução da ETE - Estação tle Tratamento de Esgoto do Município

Entre Rios de Minas

A Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas obteve no ano de 2012 sob o Convênio 0092

para a Construção do Sistema de Tratamento e Emissão de Esgoto. Durante esse processo

foram solicitados pelos órgãos competentes vários estudos e documentos diversos nos quais

demandaram tempo para a efetiva conclusão e deferimento do referido Convênio. Porém,

todas as questões técnicas foram solucionadas tais como:

- Autorização Ambiental para o luncionamento (AAI N"00552/16) do Tratamento de Esgoto

assim como para o Emissiirio e Interceptores (ANEXO I);

- Estudo de Autodepuração do Rio Brumado (ANEXO II);

- Licenças para passagem de emissrírios aéreos em ponte "Bate Pau" (ANEXO III);

- Licenças do CODEMA - Conselho Municipal de Meio Anrbiente (ANEXO IV);

- Construção e Licença da ponte cujo Termo do Convênio (N"114/2012) celebrado com a

União por intermédio do Ministério da Integração Nacional, que liga e faz acesso a futura

Estação de Tratamento - ETE (ANEXO V);

Atualmente estamos executando a obra - Estação de Tratamento de Esgoto do Município de

Entre Rios de Minas (MG),cuja a licitação ocoreu no dia 1110612019, tendo como vencedora

a empresa CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa Jurídica de Direito Privado,

inscrita no CNPJ sob o n" 19.887.570/0001-73. sediada na Cidade de Belo Horizonte. A

execução desta obra atende ao Termo de Compromisso n'TC/PA 0092/2012 celebrado com a

Fundação Nacional de Saúde - FLINASA e o Município de Entre Rios de Minas.

O valor previsto para essa obra é de R$ 4.390.290,76 divido em quatro parcelas:

l") 30% do valor total - RS 1.317.087.23;

2') 20Yo do valor total - R$ 878.058,15;

3") 20% do valor total - R$ 878.058,1 5; k ,§h

Praça Cel. Joaquim Resende, n" 69 - Centro - Entre Rios de Minas - MG - CEP: 35.490-000 1/6
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Prefeituro M unicipol de

Entre Rios de Minas ADM:2017 - 2020

Estado de Minas Gerais - CNPI: 20.356.74710001-94 - Íelefone: (31) 3751-1232

.J ÀLD €'

FCt}IA

3x
ü íÀ{4') 30% do valor total - R$ 1.317 .087,23.

A primeira parcela já encontrava depositada no caixa do Município, portan

serviço foi emitida no dia 0l/10/2018.

RúsRlü

em de

Como as unidades - Estação de Tratamento de Esgoto e rede interceptora/emissríLrios de

esgoto doméstico estavam alocados na faixa de APP- Área de Preservação Permanente,

denominada Tiboma, Olaria, Córrego do Inhame de propriedade da Preleitura Municipal de

Entre Rios de Minas, foi necessário autorização ambiental emitida pelo Conselho Municipal

de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, permitindo assim a supressão de espécies

arbóreas, avaliando os requisitos sócio ambiental, no qual ficou entendido que tal

beneficiamento trará melhorias na qualidade de vida da população.

A mobilização da empresa ocoueu no dia 2211012018, dando assim inicio na limpeza da área

onde seriam executadas as unidades de tratamento de esgoto do Município. A área estava

tomada por vegetação como mostra as fotos 01 e 02.

FOTO 01 - Area onde serão instaladas as Unidades tlc Tratamento

§vN'à*.

Praça Cel. Joaquim Resende, n" 69 - Centro - Entre Rios de Minas - MG - CEP: 35.490-000 2/6
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Prefeituro Municipol de

Entre Rios de Minas ADM:2017 - 2OZO

Estado de Minas Geíais - CNPJ: 20.356.74710001-94 - Telefone: (31)37
LD

KlrlA l{0

FOTO 02 - Area onde scrão instalaclas as Unidadcs de Tratanrento

Forarn abertas 02 íientes de trabalho, uma no interceptor que fica locado as margens

esquerdas do Rio Brumado e a outra na área onde seriam executadas as unidades, acelerando

assim o andamento da obra. Após 15 dias a paÍir do início da execução da obra, a área da

ETE já se encontrava limpa com a iirea de vivência e a cerca quase toda pronta, então foi feito

o primeiro Boletim de Medição no valor de R$171.849,84.

O ritmo de execução da obra continuou acelerado e com aproximadarnente dois meses em

andamento, já se encontrava com metade da rede interceptora prontâ, com a área da ETE

cercada e um volume considerável de terraplanagem. assim ocorreu o segundo Boletim de

Medição no valor de R5757.272,70, atingindo 70% do valor da primeira parcela, o que nos

permitiu a solicitação junto ao DIESP a segunda parcela do convênio. Mesmo em períodos de

intensas precipitações o rendimento foi bem positivo.

§v§sr*
Praça Cel. Joaquim Resende, n" 69 - Centro - Entre Rios de Minas - MG - CEP: 35.490-000 3 / 6
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Prefe ituro M u nicipat de

Entre Rios de Minas
Estado de Minas Gerais _ CNP J: 20.356.7 47 /OOO1-}4 -

ÁDM:2O17-

Telefone: (31) 37 o

Foto 03 - Execução da rctle interceptora

FOTO 04 - Terraplanagem área rla ETE

E
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Prefeituro M unici pol de

Entre Rios de Minas .J 'J ÀLD
AOM:2017- 2020

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 20.356.7.1710001-94 - : \31.1 3751-1232

Finalizando a execução de aproximadamente 1 l«n de cxtensão de rede interceptora, deu-se

início a execução dos 700 m de rede coletora previstos em projeto, que interliga a rede de

esgoto já existente no Municipio à nova rede. Na área da ETE a terraplanagem foi concluída

gerando assim o terceiro do Boletim de Medição no valor de R$ 382.772,59.

Com o depósito da segunda parcela no valor de R$ 878.058,15 no caixa do Municipio, a

execução da obra concentrou na área da ETE, com priorização da execução das fundações das

unidades de tratamento do esgoto, execução dos seis leitos de secagem gerando quantitativos

sigúficantes para o quarto Boletin de Medição no valor de R$ 324.312,52.

FOTO 05 - Área tta ETE

Portanto com inicio de execução da EEF- Estação Elevatória Final, linha de recalque e da

rede de drenagem dentro da área ETE onde serão instaladas as unidades de tratamento,

ocorreu quinto Boletim de Medição no valor de R$ 346.439,23 o. 

N"** §N,

2
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Prefeituro Municipol de

Entre Rios de Minas ADM: 2017'2020

Estado de Minas 6erais - CNPI: 20.356.7420001-94 - Telefone: (31) 3751-1232

Com dez meses de execução a obra encontra-se com 530lo dos pÍojetos previstos prontos. For

investido um montante de R$ 1.982.646,90. A terceira parcela no valor de R$ 878.058,15já

foi soiicitada junto a DIESP.

A L

ã)úlA f
3-t-

,Jfu-

Alexandre Resende de Sousa
Secretário Municipal de Obras e lnfraestrutura

Engenheiro Civil - CREA 203-984/D

Vera Lírcia de Melo
Engenheira Civil - CREA 203.456/D

Vera Lucia de Mel<t
E ngenhêiÍa Civil
cREÂ-MG 203456

Praça Cel. Joaquim Resende, n" 69 - Centro - Entre Rios de Minas - MG - CEP: 35.490-000 6/6
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Prefeituro Municipol de

Entre Rios de Minas ADM:2017- 2020

Estado de Minas Gerais - CNPJ: 20.356.7420001-94 - Íelelone: (31) 3751-1232

ANEXOS
-ANEXOI

Autorização Ambiental para funcionamento (AAF N"00552/16) do Tratamento de Esgoto
assim como de Emissários e InterceptoÍes;

-ANEXO II

Estudo de Autodepuração do Rio Brumado;

-ANEXO III

Licenças para passagem de emissários aéreos em ponte "Bate Pâú';

. ANEXO IV

Licenças do CODEMA- Conselho Municipal de Meio Ambiente;

-ANEXO V

LO

«riÀ tf

Construção e Licença da ponte cujo Termo do Convênio (N" I l4l2012) celebrado com a
União por intermédio do Ministério da Integração Nacional, que liga e faz acesso a futura
Estação de Tratamento - ETE ;

Secretaria Municipal de Obras de lnfraestrutura - Dep. Engenharia
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTQ SUSTENTAVEL. SEMAD

r BEGIS]-FIO: 0097S63/201 6

AUTORTZAÇAO AIVIBTENTAL DE FUNCTONAM ENTO
, No 0055212016

)

O Consellrc Fstaclual de frolítica Ambiental - COPAÍVI, no uso de sLr

atribuiçóes, com base no Art.5o, inciso lX da Lei no 7.772, de
setembro de 1980, art.40, inciso Vlll, da Lei Delegada no 178, de 29
de ianeiro 2007, e de acordo com o art. 40, inciso Vlll, do Decreto no

44.567, de 03 de dezembro de 2007, Deliberaçáo COPAÍ\ll no 429, de
03 dr: asostb de 20i0, art.5.o do Decreto 44.844 de 25 de junho cie
ZCCB e arl. 2o da Deliberaçáo Normativa COPAM no Y4, de g de
setembro cie 2004,'por meio de sua Secretaria Executiva, AUTORiT-A
C.i FUNCIOI{AIVIENTO do empreendimento ESTAÇÁCI Df.|RATAIVI,ENTO.DE 

ESGOTOS / PREFEITURA MUNICIPê.L- DE
EI{TRE R|OS DE MINAS, CNPJ 20..356.747t0001-94,, [ara a.q

atividades- INTEBCEPTORES, EN4ISSAFIOS, ELEV.ATIJRi4,S t:
REVIHSAü DÊ ESGOTO (33,68 Us) e TRATAMENTO DÊ EGGOTO
SAi{ll-,ARlO (21,45 ys) enquadradas na DN74/2004 sob os cócligos
E-03-05-0 e E-03-06-9; localizado ESTRADA VICIN/\l- PARÉ\
JECEABA ViA BAfE PAU, No/KÍVl 01, ZONA RUFIAL, no hliunicí;io cle
EI\iTRE RICS DE lúlNlAS, no- E do cie ltlinas Gerais, corr,'oi';-nr;
processo ad ni-sirativo t'ro 324?-1 l2l 01/20i6, em conÍcrmiciar-ie
com Ílorm mbientais vigentes.

nante no verso.

Vairfade 4 (quatÍo) anos, com vencimento em29101l2O2A

BELO HORIT-ONTE, 29 de Janeiro de 2C16.

WAGNER DA/SILV/\ SALES* 
-

Superintendente cla Regior;át Oe Reguta rização Ambiental
Ce ntral nÚl etro pol itana

utofização não díspêr?sa neff. srJbs{íÍrri e abten o requerente,
alvarás, licenças ou autorizaç eau Lreí natureza, exigidos pela

feam

AL D

totliÂ flo

43

RI.JBRIC]

FAhic_

ereli Êstatiuat ou
õ9P, sl

(.,t'r.
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EMPRESA RESPONSAVEL PELA ELABORAÇAO DESTE ESTUDO

ÀLO F
) Razão Social:

; Diretores:

)> Responsável técnico por este estudo

Eng. Maxwell Ramos Silva
CREA MG 112912D
ART. N o 3324370

LEMAX ENGENHEIRoS CoNSULToRES LTDA. - ME

CNPJ 11481 621/0001-50
lnscrição Estadual: isenta

CREA: 53238

MAXWELL RAMos S|LVA

ENGENHEIRo AMBIENTAL E TÉcNICO AGRícoLA

PÓS-GRADUAoo EM FoRMAS ALTERNATIVAS DE ENERGIA

CREAíí2912yD-MG

CAMTLA HTLBERT CARDoso

ENGENHEIRA AMBIENTAL

MBA EM PERiqA E AuDrroRrA AMBTENTAL

CREA11956O/D_MG

Rua dos Expedicionários no 3'l letra P, - Centro
Entre Rios de Minas - MG CEP: 35.490-000

Tel (s): (31) 99608 6246 (Maxwell)
(31) 99938 3461 (Camila)

(31) 3793 3460

Íox^ N"

2

> Endereço:
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1. TNTRODUçAO

A avaliação da capacidade de autodepuração do rio Brumado tem por objetivo verificar

a depuração natural da carga poluidora biológica a ser lançada pela estação de

tratamento de esgoto - ETE sanitário do município de Entre Rios de Minas. Tal efluente

terá tratamento a nível secundário e lançará o efluente tratado diretamente no rio

Brumado.

Os parâmehos avaliados no estudo foram a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e

o oxigênio dissolvido (OD), tanto do efluente a ser lançado quanto do rio Brumado

antes do ponto de lançamento, sendo assim possível prever o impacto direto do

lançamento de tal efluente neste rio.

Com este estudo pretende-se comprovar que a eficiência do sistema de tratamento

proposto para a ETE é suficiente para atender aos padrôes deÍinidos pela legislação

ambiental vigente no Estado.

2. CARACTERTZAçÃO REGTONAL

O município de Entre Rios de Minas está inserido na Bacia Hidrográfica Federal do Rio

São Francisco e respectiva sub-bacia do Rio Paraopeba. E banhado pelos rios

Camapuã e rio Brumado, sendo este último o receptor do efluente residencial tratado

pela ETE.

Segundo a classificação de Koppen, o clima da região é temperado brando com verão

ameno (Cwb), que se caractêriza pela temperatura média do mês mais quente inferior

à 22oC e inverno brando e seco com temperatura média do mês mais Írio inferior a 18

oc.

A vegetaçáo da região é denominada ecótone, sendo caracterizada tanto com espécies

vegetais do bioma Cerrado como da Mata Atlântica, ou seja, é a transição destes dois

biomas.

Está presente neste tipo de vegetação a Floresta Estacional Semidecidual está

condicionada pela dupla estacionalidade climática, sendo uma tropical, com época de

intensas chuvas de veráo seguidas por estiagens acentuadas; e outra a subtropical,

sem período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio de inverno,

com temperaturas eni média inÍeriores a 15"C.
4
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Há também os campos antropizados, que correspondem ao meio que foi formado apo

a supressão da vegetação natural ali existente, e/ou alteração e modiíicaçáo do meio

através da interferência antrópica.

A sub-bacia do Rio Camapuá/Brumado totaliza 110.711 ha, na região do alto

Paraopeba. estado de Minas Gerais. E formada pelos Córregos Gambá. Taquaral, Dois

Córregos, Salto e São Miguel, pelo Ribeirão Cuiabá de Cima e pelos rios Camapuã,

Grande e Brumado.

3. CARACTERTZAÇÃO HIDROLOGICA DO RIO BRUMADO

O rio Brumado é afluente do rio Paraopeba, que por sua vez deságua no rio São

Francisco.

As variáveis hidrológicas a seguir são importantes na definiçáo das vazôes de

referência, que influenciam diretamente na capacidade de autodepuração de um rio, ou

seja, quanto menor o volume de água que corre pelo rio menor o poder de diluição dos

poluentes e consequentemente menor o poder de autodepuração do mesmo.

3.í. VariáveisHidrológicas

Os dados para cálculos das variáveis hidrológicas que serão apresentadas foram

retirados do Atlas Digital das Aguas de Minas.

Para o presente estudo, a vazão de referência será a Qz,ro, ou seja, a vazáo mínima de

sete dias e tempo de recorrência de 10 anos, obtendo-se com isso uma visualização da

capacidade de autodépuração do rio Brumado em situações mais críticas.

Considerando que A é área da Bacia à montante do ponto de lançamento do efluente

tratado, e que é de 493,2 km2, temos a memória de cálculo a seguir:

)

Vazão mínima de sete dias e tempo de recorrência de 10 anos (Q7.r6):

5
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Figura 1: Fóímula pa|-a úlculo da 07.10
Fonte: Atlas Digitâldas Águas de Minâs, disponívelem <http://www.atlasdasaguas.utu-br/mapa_de_vazoes_especiíicas_home.html

Baseado na figura acima obtém se a fórmula para o cálculo da Qz,ro

Qz,ro=0,0042xA0's5oo

Qz.ro = 0,0042 x 493,2 o'ssoo

Qz.ro = 1,52 m3/s

4. DETERMINAçÃO DA CAPACTDADE DE AUTODEPURAçÃO DO RIO
BRUMADO

4.1. Metodologia

Para a avalíaçáo da influência do lançamento do efluente tratado pela ETE de Entre

Rios de Minas aqui em questão no rio Brumado, foi utilizado o modelo matemático

proposto por Streeter e Phelps (1925).

6
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4.2. Dados para cálculo

Folna ..

í l^ 4L
RUB'i

. Classe do rio Brumado: Classe 1 ***

. Concentração de OD mínimo permissível (OD,n;n.): >6,0 mg/l ***

. Concentração de DBOs mínima permissível (DBOs,rn.): <3,0m9/l *'

. Vazáo crítica (Qz.ro = Q,): 1,52 m3ls (obtida no item 3.1desÍe esÍudo)

. Extensão até a confluência com o rio Camapuã (foz do rio Brumado): 2.740

metros (medrdos através do programa Google Eath e caftas topográficas que

identificam a rede hidrográfica da região)

o Extensão até a confluência com o rio Paraopeba (considerando o trecho entre a

confluência do rio Camapuã e o rio Paraopeba): 25 km (medidos através do

programa Google Eafth e cartas topográficas que identificam a rede hidrográfica

da regiáo)

. Altitude média: 870 metros (obÍido em cartas topográficas da regiáo)

r Temperatura média da água do rio: 25o C *

. DBO do rio: 2,05 mg/l .

. OD do rio. 7 ,42 mgll *

. Profundidade média do rio em épocas de estiagem (H,): 0,7 metros (dado

fornecido pela Prefeitura Municipal de Entre Rios)

. Largura média do rio em épocas de estiagem: 6 metros (dado fornecido pela

Prefeitura Municipal de Entre Rios)

o Velocidade de escoamento do rio em épocas de estiagem (v): 0,36 m/s

(Calculado)

. DBO do efluente tratado: 39,03 mg/l --

. Carga de DBO do efluente tratado: 420,20 kg DBO/d *

. OD do efluente tratado: 8,36 mg/l --

. Nível de tratamento: Remoção de DBO = 90% --

. Vazáo máxima de lançamento do efluente (QJ: 29,18 l/s -"

* Dados obtidos através de dados do Programa Nacional de Avaliaçáo da Qualidade

das Águas (PNAN da Agência Nacional de Aguas; http://pnoa.ana.qov.br/
*' Dados fornecidos pela empresa que realizou o projeto da ETE - Valores de projeto
.** Reso/ução CONAMA no. 357/2005

7
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4.3. Cálculos:

) Concentração de DBO do efluente tratado (Lo)

trata íko D o/d=uaroa de DBodo efluente do B

Vazão do efluente (m'/d)

L.= 420.20
2.521 ,15

Lo= 0,17 kg/m3 = 170 mg/l

L Coeficiente de desoxigenação (K1)

Kr= 0,38 d-1 (20'C, base e) (obtido no quadro abaixo)

ggp
folll, i

RUBi '

Lo )

Correção de K1 a temperatura de 25o C (K11)

Krzs'c= Ktzo'c. dr-20)

Kr zs' c = 0,38 . 1,047Qí20)

Sendo 9 = 1,0a7 EPA, 1987)
Kr zs" c = 0,48 d-1

i Coeficiente de reaeração (K2)
V,= 0,36 m/s e H.= 0,7 m

Kz=.3J.3üo'5
H,t 5

Fórmula de O'Connor e Dobbins (quadro abaixo)

Origem Kl (dia-1 )

Esgoto brulo concenlÍado

Esgoto brulo de baixa concentÍaÇão

Efluente primáÍio

Eíluente secundáÍio
Curso d'água com águas limpas

0,35 - 0,45
0,30 - 0,40
0,30 - 0,40
012 - 0,24

0,08 - 0.20

lirntc: Adaptrtlo dc Fair et al ( l97l) c Arceivala ( l98l )

Pesquisador Fóímula Faixa ds aplicação

O'Ccnnor & Dobbiís (1958) c 1.5 0,6miH<4.0m
0.05ÍÍy's -< v < 0,8 Írrs

Chu.chall et al (í962) 0.97 . r.67 0.6ín s H <4,0m
0,8rÍúsJv<1,5.rrs5,0.v lt

Owêns el a, (apud Sranco, 19:6)
r!.1;,' 0.1m.: H < 0.6§

0.05Íüs:: v< 1,5 rnls
5.3.v t1

Nol:ts:
r: ,,cluciihdc do eurso rl aguo{rrrrs)

' ll: alturr rir l:inrin: d igrr:r llrl
I'rirrs rlc apl icahiliJ:rtic ,d:rprrdil\ c li{ir'r'*nrcnrc n:.rliÍiu:rii;rs rl. (ir}xr{xprkl liÍ!\, l()s51.p16

cli'rt() dc sitrlllicr(llrle

8
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Kz= 3,73 . 0.3605 = 3,79 d-1

o,71 5

Correção de K2 para a tempeÍatura de 25o C

Kz zs" c= Kzzo'c. dr'20)

Kz zs' c= 3,79 . 1 ,O24l2s'20)

Sendo 9 = 1,02a EPA, 1987)
Kz zs' c= 4,27 d'1

) Determinação dos dados de saída

l-o

fotltA I
a.

nio da

C"= Q._QDI_1_Qq-Q&
Q,*Q"

52.7 42+0
1,52 -0,029

C"= 7 ,44 mgll

- Concentracão de saturacão de oxioênio em áoua limpa (C"):

Tal concentração depende da temperatura da água e da altitude em relação ao nível do

mar. A tabela abaixo demonstra esta relaçáo, e posiciona o grau de saturação de

oxigênio para o caso aqui em questão, cuja a temperatura da água gira em torno de

25' C e a altitude média é de 870 metros.

Fonte: Prot. CaÍlos Eduardo F Mêllo (UFOP)

Tendo em vista a tabela acima, a C"=7,7 mgll

- Deficit de oxigênio (Do):

Do= C" - Co

Do= 7,7 -7,44 = 0,26 mg/l

7,720 8.7 8,2

21 9.0 8.5 8.0 7.6

8,3 7.9 7,422 8.8

7.6 7.38.7 8,2

24 8,5 8,1 7.6 7.2

ilC 7.5 7.125 8.4

26 8,2 7.A 7.3 6,9

27 8.1 7.7 7.2 6,ô

i.1 667.5

29 78 7.4 70 6.6

30 7.6 7.2 0.8 6.4

9

Tempêíalur
a rc)

Attitude lnü

0 500 1000 1500
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- Concentracão de DBO,rrri-, da mistura (LJ:

(a) DBO5 da mistura (DBO5.):

DBO5o= Q. - DBO. + Q". DBO" =
Qr*Q"

DBO5o= 1.52 . 2.05 + 0.029 . 39.03
1,52 + 0,029

DBO5.= 2,74 mgll

(b) Lo da mistura:

y= Lo . (1 - e-krr)

Sendo y a DBO exercida em tempo t qualquer

Utilizando t = 5, ou seja, y=DBOs, tem-se:

Lo= DBOso
(1 - e'*',.')

2.74
(1 - e-o 

ae s,

Lo= 3,01 mg/l

(c) Tempo crítico (t")

O lempo e a distância críticos são definidos para a concentração crítica de

Oxigênio Dissolvido (ODJ

DL

lç

t"= 'l . ln

Kz- K.

tc= 1 ln

4,27 - 0,48

Ít l,-D"--tK,-KJll
[, L ,".^, ))

lEz-
!,ou

0.26 . @.27 -0.48\
3,0r . 0,48

t"= 0,27 d

(d) Distância crítica (d")

d"=L.v.
d"= 0,27(d) . 0,36(m/s) . 86400 (s/d)

d"= 8398,08 m = 8,40 km

10
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(e) Concentração crítica de Oxigênio Dissolvido (OD")

O déficit crítico é dado por:

D"= &. 1Lo. e-Kr't")
Kz

D"= 0.48 . (3,01 . e-0,48 . 0

4,27

D"= 0,3 mg/l

A concentração crítica é dada por:

OD"= g" - O"

OD"= 7,4 rn^

(f) Perfil de oxigênio dissolvido ao longo do tempo e da distância (C1, d)

Com os dados obtidos até aqui, calcula-se a concentraçáo de OD no rio Brumado para

diversos trechos do riô com a equação abaixo:

t^'*
[-Kz - K'

L

Ct= Cs -

cF 7,7 -ln*-"-. (6 oaat - e4 27i) +o,zo . e'0 2';l

(.zz - o,+a )

11
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A Tabela abaixo foi feita utilizando o Excel 2010 aplicando-se a formula Ctacima.

Tempo
(dias)

Distância
(km)

oxigênio dissolvido no rio brumado após o lançamento do
efluente tratado da ETE em função da distância perconida (mg/l)

7,M

0,016077 0,5 7 ,43

0,032154 1 7 n?,

o,048232 1,5 7 ,43

0,064309 2 7 ,42

0,080386 ,q 7 ,42

0,088103 2,74 7 ,42

0,096463 3 7 ,42

0,L28617 4 7 ,41

o,L60772 5 7 ,47

0,192926 6 7,47

o,22508 7 7 ,40

o,257235 8 1 ,40

0,289389 9 7 ,40

0,321543 7 ,40

0,482315 15 7 ,4L

0,643087 7 ,43

0,803859 25 7 ,45

AL O

=

O rio Brumado desagua no rio Camapuá a 2,74 km do ponto de lançamento, sendo

este ponto de encontro destacado em vermelho na tabela acima para demonstração da

concentraçáo de oxigênio do rio Brumado em tal momento. A partir daí os valores são

apenas uma simulação de como seria a curva de concentração de OD na água do rio,

sendo que o mesmo atingiria a mesma concentração do rio antes do lançamento do

efluente tratado após cerca de 20 km percorridos.

5. CONCLUSAO SOBRE OS RESULTADOS

Tendo em vista os resultados apresentados nos cálculos do capítulo anterior, pode-se

perceber que no ponto inicial do lançamento do eÍluente tratado, o OD do rio Brumado

passa de 7,42 mgll para 7,44 mg/|, e conforme se mistura e percorre o rio, vai

consumindo oxigênio para oxidar a matéria orgânica presente no efluente, atingindo os

mesmo 7,42 mg/l após 2 km de percurso, o que demora cerca de t hora e 32 minutos

após o momento do lançamento do efluente tratado, e atinge o rio Camapuá com este

valor de OD.

12

0 0.
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20
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Píojetos . §?niços Âmbiertni:

Caso se estendesse, teria a concentração mínima de OD após percorrer entre 7 a 10

km, e a partir daí o OD começaria a subir, ou seja, não atingiria os níveis mínimos de

OD para rios de classe 1, que é de no mínimo 6,0 mg/|.

A DBOs do rio Brumado após o lançamento do efluente tratado atinge 2,74 mgll

também não excedendo o nível de DBO5 para rios de classe I, que e de no máximo 3,0

mg/1.

Com isso, conclui-se que o rio Brumado é capaz de receber todo o efluente tratado da

estação de tratamento de esgoto doméstico do município de Entre Rios de Minas,

considerando os níveis de tratamento apresentados em projeto e a capacidade de

autodepuração deste rio.

Eng. tüaxwell Ramos Silva
CREA MG 1'12912O

ART No 3324370

AL O

z (^
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CF.i:ITIDÃO CADASTRO DE TRAVESSIA DE BUEI ROS NO 215212016

O Su pêr int cnclente Regional de Regularizaçáo A.mbiental da Supram Central Metropolitana
ccrtiÍica que a travessia no curso d'água: RIO BRUM ADO , no ponto de coordenadas geográficas
Ce latitude 20"33'52.,04"S e cle longiturle 44"3'40,15"W, realizâda por PREFEITUFIA
iiit,i'llClPAL DE ENTRE RIOS r)E MINAS poriador do CNPJ 20.356.747 lOO0.l-94 , no
lúunie ípio r.ie ÊllTRE RIOS DE M INAS , encontra-se regularizad:, nos termos cla Resoiução
Cci,'lunta SEÍ\,lAD/iGAM no 1.964, de O4l12l2li3, considerando os dados e terrnos de compromisso
í-ic r{:sponsabilidade Íornecidos pelâ requerentê, sendo dispensada, neste casc. a orltorge de dirr:ito
dê us,íl r]ê íecursos hídricos-

l
:
:

[3i.) c{]r i ioáô
rj::;lai,,;rriiCri

irào rl nsa o reqLrerente da regularizaÇáo. em Area cie PÍeservaçáo FermaneÍrte, e
cerrúas exigicias pela legíslacão am6ierrtal.

Belo HoÍi.onte, 02 cle Fevereiro de 2tJ1

Wagner da Silva
l.--lu Der ilri oildente i'iegione.l .je Hegularizaçâo A,mbienlal Cenir al lvl et r r.rpoi iiana

Central N4etr ilanâ

(Corifc:rme.delegâÇão de c-ompetóilc;â do Seeretário cle Estao'o 
'l<: 

fuieio Ambiente e
DeserivolúiinÉiitc Sr rslentávtí, nos tennos da Êesuiur-'5o SlM,riD 2.1 68, de 2310912014 quê altera a' Ile§oluçâ(r SflúÁi) nÔ 1.24C, Ce t-);l/03/2011).

{

I

Rú8RiL.
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AUTORIZAÇAO AMBIBNTAL

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, Entre Rios
de Minas, regulameitado pela Lei N" 2.204 de 16 de julho de 1997, no atendimento à

Lei Municipal N" 1.242 de 01 cle juliro de 1998, pelo Decreto No 727 de 03 de

novembro de 1998, Capítulo 02, Art. 5', Inciso VI, AUTORIZA o Município de Entre
Rios de Minas a realizar supressão de espécies arbóreas, limpeza da área pma
construção da ETE Municipal e passagem dos. interceptores/emissários de esgoto
doméstico, que estarão alocados na faixa de APP- Area de Preservação Permanente e no
imóvel denominado Tiboma, Olaria, Cónego do Inhanre de propriedade da Prefeitura
Municipal de Entre fuos dc Minas.

Por ser verdacle, finno o presente.

Entre Rios de Minas, 08 de outubro de 2018.

Rodrigo rl il la Santos Silva

àL }E
^

7

c

idcnte
Consclho Municipal de l) olvimento Ambiental - CODBMA

Bntle Rios dc Minas - MG

CÜNSE L}}O fu{U NI.CI P* L DE DE§ EN\'OLV[ f-{ EiTTO rT IYIAIE}{TÀ L - CODEI}I,I
LtrI T,I" ].280, Dtr01 DE Í\GOSTC} I}E 1,999.

l
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COI.JSüLI}O ÀiUNICIPIhL I}E DflSENVOLVIi\{T.-N'TO ÁI,,IBttrN'fJKL. CODSIT.T

Ltrt N" 1.:ZBO. DE 01 Dri AGOSTO rlE r.9-q9.

oF/coDEMA/N.0 13/2018. Entre Rios de Minas, 08 de outubro.de 2018

Assunto: Resposta à Soiicitação para implantação, intervenção e limpeza de área para
atendimento da ETE Municipal.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA, Entre Rio
de Minas, regulamentado pela Lei N'2.204 de 16 de julho de 1997, no atendimento à

Lei Municipal N" 1.242 de 0i de julho de 1998, pelo Decreto No 727 de 03 de

novembro de 1998, Capítulo 02, Art. 5", Inciso VI, DECLARA, que a construção do

sistema de tratamento e passagem dos emissários- interceptorcs de esgotamento

sanitário para o imóvel denominado Tiborna. Olaria, Córrego do Inhame de propricdade

cla Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas (local oncle será construída a futura
ETE- Estação de Tratamento de Esgoto), NÃO há impedimentos ambientais para a
realização dos serviços menciorudos. Ápós análise técnica foi verificada clue haverá

necessidacle de ümpcza e retirada de alguns exemplares arbóreos quc estão no local.

Ressaltamos ainda, que este Conselho confomre seu Regimento Intemo
amparado pela Lei 1.204 dejulho de 1997 que dispõe sobre a criação do CODEMA
avaliou os requisitos sócio anúientais, entendendo que tal beneficiamento trará
melhorias na qualidade de vida da população.

Sendo o que se apresenta pâra o momento.

Atenciosamentc,

Rodrig
rcs

Conselho lVlunicipal de De nvolvimcnto Àmbicntal - CODEMÀ
Entrc Rios rlc Minas - MG

S §i

ula Santos Silva
idcntc
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PR§.FEITÍ|&4rtfiTJ]NIETPrIEDf ã\?&ãRIQSDEfu ÍTruAS:
EST^DO DE MINAS GERAIS - CNPJ:20.356.74'I10001-94

Pça- Cel. Joaquim Resende, 69 - CeDtro - Enar€ Rios d€ ivliíâs - lvlc - CEP.: 35490-000
Telefax: (0xx3l) 3751-1232 - E-mail: pmgabineíe@cntreriosdcminâs.mg.gov.bÍ

ÀL' ê' .
SECRETARTA MLTNICIPAL DE OBRAS

PREFf,ITT]RA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS . tsIG

Teúdo em yista o que detennina o Termo do Convênio n' I14D012, celebrado com a Llnião, por intermédio do

Ministério da Integração Nacional, a Prefeitura Municipal de Ertre Rios de Minas - MG, declara aceitar eÍrr earáter

definitivo a (o) obra,'serviço executada(o), referente a reforma./reconsEução das po&tes citadas abaixo, após decreto de

sitrração de emergênci4 acompanhadaío) e {iscaiizada(o) pela Engenheira Civil Sra. "Iuliana Pinheiro Barbosa -

CREÁ"/MC: 150.1t0/D:

l. (lonstrução de ponle ern concret() ailnado cóo il,i8 m de comprimento e 4.0 m de largura sobre o fuo

Bmmado, nas proximidad".: da lc'c:rlidade conhecida comc bate pau;

2. Construçào de ponte €m conçreto armaíiô con] i2,0 ú de comprimento e .1,0 m de largura :obre o Rio São losé,

rra cr'.nllnir.lade Bixmad inh,,:

3. Relorma de poüte err concretú amrarlo corn 8,ú m de comprinrenlo e 4,0 m de lat'grrra sobre o l{ibeirio Caiuât,a

oa cornunidade Matabois;

4. Cc'nstrução de ponte em concreto armado com 12,0 m de comprimento c 4.0 m de largura sobre o Rjo Ca-"napuà,

acesso ao Distrito;

5. Reforma de ponte em concreto armado com 15,0 m de comprimento e 1,5 m de largura sobre o Cónego da

Venda que liga Sena do Caurapuã e Taquaril:

ô. Refonna de ponte em concreto armado com 12,0 m de Çomprimento e 4,0 m de largura sobre o Rio Faleiros;

7. Rcforma de ponte eln concreto armado com 12,0 m de comprimento e 4,0 m de iargura sobre o Rio Camapuà,

Zona Rural de Camapuã.

Estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o Planc'de Trabalh.o, previamente aprovado pelo

Ministério da Integração Nacional.

Entre Rios de Minas,30 de novembro de 2016.

Ro rto rigucs de Oliveira
G 207.68o/LP

)

io
I

IDigite texto]

Eug. Civil
Secrctár

o

unicipal de Obrâs
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l :':'-::ii'Ü'*'i ;l't;;çil'i' *Í
aiiT;iE I'liti" !l: B:'À!-tilllT'ii-iiÜ

REpúBLrcA FEDT,R{rrl'Â Do gRÂsII,r 
r,Â lÍ5;j';1ií,f*'i'.:'., or,.

llsulrio de llinas Gerais - Conarra de Eutre llios rle lvíirruSiÊr-t 'Ç;rir ?i.ai$- ll:l
RI1GIS'IIRO DE IlvlO\,EIS

Eric l-eorxudo l.ledein:s. Oticial substinrto tlo Regisro de

Imóveis rit Cor-larca de linrc Rios de lvÍjnas, Ilsriuio de lvÍinas Gerais, tta lotrra <la I;:r,
etc.

comarca no livlrc 02, M
9.009 - Inróvel Rural:
Iintre Rios de ivíinas.

Certilico que i'oi tr;rnscriro no Ilegistro Lnobilifuio des .b.t-
atricula 11.706. I{s. 10.87:i. DÀTÂ: 18 DE DIiZFÀ{I}RO D
TIBORNÂ, OIáXIÀ COERIi,GO DO INI-IÂ&{E. Disrnto:

Uura íu'ea rle teneno rual sinLrada no lugar- denomiuado 'IIBORNA, OLÀRIÂ,
CORREGO DO INIIAME, da Fazenda Bate Pau, neste nrunicípio tle Eutre Rios de
NÍinas com área tle DOIS IIECTAI{F§ -02Hê-00{0, com as seguiutes elemalcaçôes:

Polígouo de fonnr irregular incia-se a descrição ro nrârro P0, kraliz.atlo uum r'ér1ice d;r

cerca diüsória, sarüdo sudeste, com coordettdas geográlicas X - 597.653,805 e Y:
7 .716.626,224., tlcsrc ponto seÍ+le em rem , corn azjnrute 339'4,8'18" na tlivisa tle Jr>io
Ribeiro tr{aia Neto, até atingir o Marco i\1, localizado nunr vértice da cerca divisória,
nunra extírsiro dc 128,9.5nr. <ietleúudo a direita segue por cerczr ile aürme existeDte côm
iuinnrte 82"18',12" na divisa de Joào Ribeiro tr'Iaia Neto, eur linha quebrada, até xingir o
marco A4 ltru rz-ado na margerr! da estrada murücrpai. nuürâ extensâo de 1,18,87m.

delletilrlo :r direita sepre marge:urdo a esrr:rda nunicipal coar ;rzinrute ttjS'4di'38" na
divisa de -Jo:lo Rilxiro Mai:r Neto, eru iinita quebratla, âté âtingir o nlarco Â7 localiz:Ldo
no vér'tice 1ôrmado peia estrada municipal e cerca de iúanle, nunlà exiens:io de
189,96nt, defletildo a direita segue por cercâ de aranre exisrente com azimute
256"00"14" la tlir.isa deJoão Riberro lvlaia Neto, em linha quebrarla, atê atingir o rnarco
P0, nurna enensão de ll6,57rn, miuco inicial riessa descriçi'io. Sen id;i<-r de caminho e
íiguajá sâo constituídas. lmóvel cadastrado na Receitit Fcder:al sob o n'g 182526i1-0, CCIR
«le n'0204517ô056 e Código do Inrór.el de nn 439.126.006.262-3. Inróvel havido pela
nrâtriculâ 3. t 18, fls. 2.487, Reg. 37, do Registro Imobilíhrio clcsta conarca.
PROPRIETÁIUO: O DE BMTRT RIOS DE MINÁS.MG, C}{PJ:

na l'rirça Corone I Joaquirir20.3!t6.7 47l00}l list:uluzú isento, cocr enriereço
Resenrle,69,
Minas, I8 de

tle Entle Rios de Minas. Do relêriclo rlou Ié. Entre o§ {1a

0 OFICIAL:.

§

E,JbRI,;;

C

^lu-lo

TII: R13.77. I-Íl§lr lt8lo.bo Ta{i[ Il§1.i,ú.
cAliró irgor

-,,r", . \ §.'s-u---
ii-l: 5- §.J
Í0TÀr.: \6.o 5
c,:r::. {{Lif-E-,
§!-*'^ii ê§. Í]:re

, ltlscrr

I

--.

câÉ.êzssr
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;)p ottÍ.Iâ I ttroc op.Í):)ú rp OiE.)1sãü'000-06t ç€ :dãl 'D}\l-sEuII\ 3p r-o tll

.r.r]Lr4 âp ;pspi,1 e1sâu 'o.uuã3 orrl?t{ 'ó9 on 'ãpuâ2311 Lurnbsol'lâl ei?jd

lrlr ?pc§ oror 'h(i-1000,,4ri-!)çt'02 uu fdl{l -SvÀitl{ rl{t SOIU:t}l].N'il 30

(iI Jl.ltNílr{i'ãlu urldordxl'Joprl"rd ruo] opr:ii.Iolno or rior'.)pel orlr'lo 3p'ã

:r-)i!011írlÇf :rIlJ 'rtr^-sirrÍr],.\ áp soÍ)J â.rlirrl ap ordJ:)Iurlt l alsau ',,oqurÊrrE

i,1l rlt--r:.ie,1 OIlJS,i Optltll[rOUap .trZtrl o-Li Sopl,'tll3li]Jop ê Sêlüâpi§31

's(l!r:Íisr rü so(lrÍiu '9r-rt,(r';96 r)ito .u &l) 'asó1,'l l,z i LL!: rlprl)êc\e

!)ir,jdS§-r99'S (tL'':-L\. .u ãptpquêpT 3p ElrâIr1?3 llp i?.lop1?1io.[ ?ps]iicsoilt

'OSOOUYJ yl\.t{ tiZíiOS Afl If§(I.Iv^ u_r(r, JI^l-tnoEnS op s".t8 ogs

ip sllloN rl-r 011?u()riãqc.l ê ir^r-) o.rlsl8âu êp ol.rot"rB] olsd '9 l0?0I-/La êp

lirirp u.rr irprpà(lxr'lç tuü0000 g'1 80000 7 Í16í çç10b68aç0.u eln3lrlEír

otLíâirni§Bl Jp oçpÍl.rJ3 aüi.loiurl] 'suêq ãp [us.Ià^run osqunLllo3 ap 3rur3o.r

o.los'ii(.![,rçl)/(lí âP e1üp i,uô L]p€sE3'fc-9zf'699.a80.-u jdl'Di^,idss
-(,r\9 l,Ll .-i..r u êPtrpr.]LrrpJ êp urrã]rE-) lj-p iopEuod 'apt]uàsode 'oso(lu:v.'f
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Pt.rsse. datiido tle li lr{) I ,'2 t} I 3, feprcscnia.i{.) pela f leÍêir:r N.{ruucipal 
"'t.tute

CÍtISTIi\-.{. M..INSUR TEIXtrIIL{ RESIjN]E, brasileirll" vtitve, enrptc'sál'ia-

prrnadolzr tla Carteila tlc ldemida,.le n'liíC-i.5ll.l?-i-SSPN'IC. erpeiiiiia

eni 1110112007. CPF n" 710.221.336-15, resrdenLe e domiciliada nr:

Âr'enida Presrdente Tar-icre<ir Neves. n' i-l i 5. Barn-o Centrcr. nest,r cirlâde

.ie Ertre Rios tle l.'{inas-lv1G, CEP' 15.490-000: sencio tleciaraclo peios

Outorgantes clue o conteirdo das cerÍidõcs aplesenttrtlas pelrlâncem

inaltcrados; reconhecidos pelos próprios, por nrinr fabelrâ Subsirtuta. ricr

clue rloit Íé. E, pelos Otttot'g:urtes Venc.iedorcs Erpropri:rdt-,s. ne ii;r dito

hauidi: pela mâtrícula 6.589, livro ü3. n,-- Ilegistlo hrrobiliál'io tiesta

Cornrrca tle Entre Rios cie Minas-}.{il, sàti se:rl:orc: i leeítimos

pussr-ridores. livle c deserlbaraçado cle quarsquer ônris oi.t r'csponsabiliciade-

de um:r írea de terrcno urbâno, siÍuadt nl Iluâr -A,nrador de Souza

Leiro, Bairrri Vargem do Engcnho. nesta cirlnde dc Enrre Rios de

1\'lin:rs-l![G, com árerr de [i96,19rn2(oitoce n Íos c llovent:l c sr,is urrtros e

dczenove ccntimetros quadrados), üo1n .1 scg intc descr-iç:-io <lt reil

perirni:tro: inicia-se a rlescriçào no trrarco ]tJ, tle rxde parte segrrilrtlo enr

irlhal rela oonll'Lnitando com S alltilár gstratla mlrntci;;al que d3 iriiesso ii

íttt';ra estaçiii alÊ fatalneltf() de esq,'to. :11.: ,.ltui'Jrr o lllllrco :{i, nLrra::

.xtensiio cle l6.4Jmctros: cieÍ]etindu i.^,,errrente llera :i clire rta. tralie

seguindo eni linlia rela conlronlando coin ã antiga cstracla nrinicrpal qlc da

acesso à iltura est:-.cão de trutirmenit; dc esgoto. i1té âtlngir o Íiarcu Al.

nunre e.'itensâo de 49,-i9rnerros; ciefletindo para a esqueldl. pa!-t. segurnrlo

rrrargeando o lLio Brlrurado- ate ritrit-tlir.-', fllarúu Á3, rrurna exlersào de

2l.lSr:rerros; defletintio llala .r rsrlLlcr(i.r. D:rrta \('gliindrr em linhii reta

conlrr.xlaândo com João \,lai:; Caltiuso. ale llrnsil ô rlltll'co A.i. riuntii

.,.,i J

63 _.
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extensão de 59,93metros; defletindo para a esquerda, paÍe seguindo ern

linha reta confrbnkndo corn João Maia Cardoso, até atingir o marco P0.

onde inciou essa demarcação, numa extensão de 14.O0metr-as; que,

possuindo o imóvel acima descrito e con&ontado. lir,'re e desernbarirçado.

foi declarado de utilidade pública municipal, para et'eito de desapropliacào

pela Lei no 1-705, de 05 de Outubro de 2016. coriÍbrmc Decreto n' i.840.

de 06 de outubro dc 2016, que será destinado a constllrÇão de uma rampa

de acesso ao tabuleiro dâ ponte sobre o Rio Brumado, que dá acesso as

futuras instalaçôes da ETE e alteraçâo de parte do curso da esuada dc

acesso existente; por acordo amigável. Pcla presente e nos rnelhores termos

de direito, acham os. Outorgantes Vendedores Expropriados conÍrâtados

com o Outorgado Comprador Expropr-iante, acirna noneados e

quaiiÍicados, resolveram vendêlo como de fato e por- esta escritm'a vendido

[em. Iivre e desemlraraÇado de qualquer ônus o imóve] supra descrito e

confrontado, e €m pagamento do preço dn inróvel desaplopriado. o

lvÍuNICIpIo DB II.NTRE RIos DE I!{INÀS. se compromeae a indenizá-los col'n ir

importância de R$10.000,00(dez rnil reais), ern moeda corrente deste pais.

pelo que dão plena, rasa e irrevogávcl quítação. Transferem l)or csta c

ciáusula constituri, todo o seu donrínio. posse. jus. direito e ação sobre o

irnóvel ora vendido e se obrigam por si e seus sucessores a fàzerern a

preserlta venda sempre boa, hnle e valicrsa, a todo o lernpo e a

responderem pela er,icção e por quaisquel dúr,idas t-uturas. Os Outorgantes

Vendedor-es Expropriados, declaranr que o irnóvel crra r:endido se encontra

lil're e desembaraçado de quaisquer' ônus, dÍvidas. triburos de quaisquer

nàhr€za e que não existenr feitos ajuizados irndados em ações reais orl

pessoais reipersecutódas que afetem o ilnóvel ora vendido; declaram ainda,
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t

soir p-r1!l <ie responsabilidade civei e c:rimír-tal que nàc sào emplegeclores e

clesta ibrna, estãô dispensaclos da apreseriÍilçiic de Cerrrdâo Negatir.a <Íe

Débrtos do I\'ISS. Pelos Outorgantes Vendedorcs llxpropriados e

Outorgado C0mpradol Expropriante. por sut! represent:irÍe, llre foi clito que

assirri se achtrn contraaados e .rceitarn a plesenle escritin':r ttl como se acha

reciigiCa, âpl'eselrÍando-rne, ern seguida. a guia cie arrecadação. ,.lesta

tlansmissâo. f'illl ISEN'fO, expedida Lrrr dâl:i .1e l(v'l0j20ló. e t1ual.

juntamente. corn a Üuia de InÍbrmrrção ,.jo 1f.Bl: Certidâo i1e lnreilo 'l r'.rr'.

Negativa de Ôr-rus e Ações Rcars Rerpelsecutónas da r:latncula i'rpedida

ern clata de 26/10;201ó, peli: Car-tório cle Regrstlo de llror,'eis iiesia

Comarcii, nos ar:lulos da qual não há inscriçãcr de ítrrus teuis ,rtr pcs\üâis í
leipelsccutcirias soblc c, irnóvel ob.leto ,la prescnÍe. clisperrsa.la ii tra,-lscl'iÇào

nos ielrnos da Lei Federal n." 7433,'85: Certidõcs Negativas iie Débitc:;

ivlLrnicipais: Certidào de Casamento; CNI'}J; fermo de Posser PGFN; Lei

Iv{unicipai; Decreto; Portruia; Laudo cie Àr,ali;Leão: documentos pessoais:

CeltidÕes Negativas r.le hdisponibilidzlle de Bens Coa;go H.ish. 7.11a

37e4 3c4,i. _ló49.3:+d?. Sjtl 9ó-j4. U6l9.6dcc. 6t1:a. cm norrlc (ie -Íoàt-:

\llaia Calcicsol Ciidigo Llastr: fe0ó. 8aee. ir.)? i)bie. 2c.\[t. it2c"1 b]i'b

be97. 1I:-13. 7067. em nonle de Valdei:riie Soirz.r N{aia (.:ir,Josl. O

i )rrirrt'cirio (.;,rnltracior Esprtipr iaitte. p()r- .Llci ruplüssritallte. .iispciiir .i

aÍ--r'cseatlÇ:it-r das Celtidões iie lertos aj urzatics cxpeciiilas pela iustrÇa

Federul. Estaiiual e'do 'l'rabalho e está ciente iios riscos incrdnt.s <i sr-1.1

clispcr-rsa e rla possibildade cle sua obtdncào por t-leio eletrônrco. Eit:tITtDA:!

»ot. Qrr:rn tirl:rrle: I - (Ctidigo: l4Üó-8 - Eseriturx conr contcútlo

tin:rnceiroj - Ernol.: R$ 340,86; Rec.: ll$ 20.-15: Fiscal.:11$ I39,2.l -
'['r;tal: RS 500.52. Quantidade: l9 - (Côdigo: 8101-8 - Artl uir,:r nrcntri i -

_Lgg, -

*b5_

i

I

I

I

I

i
I

I

I

I

I
l
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:Enrol.: R$ 95,191 Rec.: RS 5,70; Fiscal.:lL§ 31,73 - Total: I{.§ 13

Assim o disseram e outorgaraln, do que dou lé. rne pedimrn

instrumento que thes li em vo:: alia. acharam coníirrnre. aceitlram e

assinam na minha prescnÇa- Dispelsadas as testelnulrhas instrumentár'ias.

i:omo faculta a Lei l]'etleral ó.951181. Eu. Sôni:r I.ima da Siiva. l'abeliâ

Substituta do 2" OÍlcio de Notas, subscrcr.,o r'.rssino em pírblicrr e raso. Ern

lestemunho, sinal públicr:, ila r,erdade. .la)sÔ\L{ LI}IA IrÀ StL\rA-J(iÀ(i !\I.\rÂ

C;\IIDOSO-VALDIICI DIi SOUZ-{ I\{:\I.{ CÂllDOSO-tÂlll.  CllISTl\\ }'{Àf§SU Ir

TEIXEIRÀ IIESENDE Tiasladada err sequida hern e Jielrrentc- ,jor; lé. -- =

Fr. J=* +^--_,-.--- ,,- - .Tabciiã Sul-rstitr.rta <1o l'OÍlcio rie \olris. r

digitei, confêri, subscrevo e assino enr público e reso. Fm tcstqrunhr-r:,-. d;i

t etdatle,

A TABELIÃ SUBSTITUTÂ I}U ]'OFÍCIO DL NO'I-ÀS:
\,\-!
\-»rr*__ {* 

.- -: -

pCDEÍ? JiJDlCiÂRlO rJL'lG CcÍrêrlê.:í,ria -G.,.t i dÉ JüsI;ç,
aaríónloc 2" oÍciê l. ll(ltÊs cE Eolre Rlos dÊ r.l:§as - L1G

af tr.ie Frsint.iiâ, AO,95BE3
:3r,qi í. 3!en:.ro.? 29-í 8"5223.3368-3036
Ouô,]l,,l.ide ,ie llcs 20

:mcr.r P§-1S3.ll: i:i.a CÉ F,scal:i!çáo: sis '!iri.l,li T'J13ir qS ,:ll i,:

i.o -újrsL

I

I

I
I

I
I
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feam
FUNDAÇAO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

Autuado: Pref-eitura Municipal de Entre Rios de Minas

Processo n" 47923512017

Referência: Rccurso lelativo ao Auto de Intiação n" 134836/2017. intiação -eravc.

porte pequeno.

ANÁLISE

I) REL,ATORIO

A Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas foi autuada como incursa no artigo

83. Código 107. do Anexo I. do Decreto n" 44.84412008. pelo cornetimento da

seguinte irregularidade:

Descumprimento das Delibet'ações Normalivas 96t2006 e

' 128/2008 do COPAM qu€ co,lvocou os municípios para o

licenciantento ambiental de sisÍema de tratanrento de e-sgolo

e dá outras providências.

Foi irlposta a penalidade de rnulta sirnples. no valor de R$4.487.23 (quatro rnil.

qualrocentos e oitenta e setc reais e vinte e três centaros).

A Autuada aprcsentou tempestivamente sua defêsa. tcndo sido proÍ'erida decisâo

de manutençâo da penalidade aplicada. fls. 25.

Regularmente notiÍicada da decisão em 2310712019. a Autuada protocolizou

Recurso tempestivamente elm2l/0812019. no qual argumentou. em resumo. que:

- já havia forrnalizado o processo de AAF da ETE quando da autuação:

- o prazo de formalização da DN l2Sl2A08 Íbi prorrogado até 3l/0312017

- o projeto do sistema de tratamento de esgoto estava em processo de aprovaçào

quando aprescntada a defesa do auto de inÍiação.

Requereu a Recorrente que seja reconsiderada a decisão de manutençào da

penalidade de multa.

É a síntcse.do relatório.
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II) FUNDAMENTAÇÃO

Os argurnentos of'erecidos pela Recorrente não são ba§tantes para descaracterizar

o auto de inÍiaçào e. desta t'orma. autorizar a reforma da decisão proÍ-erida.

A Recorrente aÍinnou que.iâ havia Íbrmalizado o processo de AAF da ETE quando

da autuação, E. ainda. que o prazo de formalização da DN 128/2008 foi prorrogado

aÍé 3110312017. Ncssa linha. arqumentou que o projeto do sisÍema de tratamento

de esgoto estava em processo de aprovação quando apresentou a det-esa do auto de

inliaçâo.

Pois bern. Não é dernais lrazer à lembrança que os municípios mineiros Íbrarn

convocados pelo COPAM. por meio da Deliberação Normativa COPAM 96/06.

alterada pela Deliberação Normativa COPAM 12812008. a regularizarem os

sistemas de tratamento de esgotos.

Ào rnunicípio da Recorrente. enquadrado no Grupo 7. com AAF, na DN COPAM

n'96/200ó. Íbi concedido o prazo para obtenção da regularização aÍé 31103t2017

(cun atendirnento de. no mínimo. 80oÂ da população com tratamento de esgotos e

eliciência rnínirna de 600lo)r.

De fàto. quando da autuação. a Recorrente já tinha obtido a AAF 552/2016.

concedida en 29 I 0 I /20 I 6 e válida até 29 I 0 I /2020.

No entanto. os analistas da tündação aclararam no PT GEDEF n' l7l2019 a

motivação tecnica para a lavratura do auto de intiação:

De acordo com essas deliberações, o maicípio de Entre

Rios de Minas deveria, em 3 1/03/2017. possuit' sisíema de

trota,nento de efluentes domésticos regularizado

ambientalment". ,o^ ,oporidode de orendimento igíal ou

Le' n' Ii.l7-1. d{ l{)dej rciÍ() dcl(,05- na lirnna quc sc scguc:
(,.t

JCtrrdr, (úrtt (, 
'(glrntc rr,rrt"!Íirttir'

I até nlarço dc :í)08- dcrcnr pror idcnciilr câdâ:itÍanrcnt() nrcdinnlc preenchirüento de lõm1ulário .'spccilico a ser dispoDihili.Tado c

8(lq. da populaçà(r urhâlra conl sliciêrrcir dü lrnt4lrliinl() dc 609..

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4143 - Baino Serra Verde - Belo Horizont€y'Mc

CEP: 31.630-900 - Endereço eletrônico: www.feam.br
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strperior a 80% do popttlação ut'bonu. com e.ficiêncio

ntínima cte 60% tle remoção de corgo organica. Cotttucio,

verificou-se.que o município não alendia a legislação.

(... )

Apesar do empreendimento Estação de Tralamento de

EsgoÍo apresentar regulorização antbiental vigente nct

época da.lavraíura do Auto de Infração. o tlocutnenio ncio é

suficienÍe para oteslar o cttmprimenlo integral das ref'eridas

deliberações. Como niio houve comprowção de que o

município possui ETE em operoçíro e que o

empreendimenÍo aíendio o percenlual mínimo do

/ população urbono por tratamento de esgoto onte or ao

prozo estipulado. enÍendernos q e os orgumentos

apreseníados pelo entpreendedor não desco racte r i:ant cr

infração cometida en relação aos quesiÍos técnicos.

Do relat(rrio se inferc que a Recorrente não comprovou a operaçâo da ETF. nern o

atendimento ao perceltual inínimo da população urbana por tratamento de esgoto

antes do ténnino do prazo estabelecido na deliberação.

E corrohora esse entendimento o fàto de que a Recorrente ainda realizara. ern

2018. a licitação para as obras de sisterna de es-s,otamento sanitário cornpost() por

redes coletora e interceptora. juntarnente com a construçào da ETE. conlunne

Pregào Presencial n' 05 8/20 I 8. fls. 34 e seguintes dos autos.

Evidcncia-se. portanto. que a Recorrente cometeu a intiação capitulada no artigo

83. Código 107. do Decreto n" 44.84412008 e" por conseguinte. deve scr mantida

a penalidade aplicada.

III) CONCLUSAO

Ante todo o e\posto. se.iam os autos remetidos à Cârnara Norrnatira e Recursal do

COPAM coln a sugestão de indeferimento do recurso e manutenção da

Cidade Administrativa - Prêdio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Baino SerÍa Verde - Belo Horizonte/MG

CEP: 3í.630-900 - Endeieço elelrônico: www.feam-br
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penalidâde de multa simples. prevista pelo cometimento da inÍiaçào do artigo

83. Código I 07. do Anexo I. do Decreto n" 44.84412008.

E o parecer.

Belo Horizonte.30 de outubro de 2020.

OS ita do Arrudo

Anolisn Ambieníol - MASP 1059325-9

Cidade AdministÍativa - Prêdio Minas
Rodovia Papa Joáo Paulo ll,4143 - BaiÍro SerÍa Verde - Belo HoÍizont€y'Mc

CEP: 31.63G90O - Endereço eletrônico: www.íeam.br
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