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PARECER ÚNICO Nº 1117538/2016 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 01417/2005/002/2014 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Licença de Operação Corretiva – LOC VALIDADE DA LICENÇA: 04 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento FEAM (LO) – Fabricação de calçados 
em geral 

01417/2005/001/2007 Licença concedida 

Outorga – captação subterrânea em poço manual 04372/2007 Cadastro efetivado 

Outorga – captação subterrânea em poço manual 01804/2011 Cadastro efetivado 

Outorga – captação subterrânea em poço manual 05325/2014 Cadastro efetivado 

 

EMPREENDEDOR: CINTIA COSTA SOARES CNPJ: 01.119.204/0001-09 

EMPREENDIMENTO: VIA VIP CALÇADOS LTDA CNPJ: 01.119.204/0001-09 

MUNICÍPIO: Nova Serrana ZONA: Urbana 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): SAD 69 

LAT/Y  19º 52’ 06,2” LONG/X  44º 59’ 42,4” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  X NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Pará 

UPGRH:  SF2: Bacia do rio Pará SUB-BACIA: Ribeirão Pavão 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): CLASSE 

C-09-03-2 Fabricação de Calçados em Geral. 5 

F-06-03-3 Serigrafia Não passível 

C-07-05-6 
Moldagem de termoplástico organo-clorado, sem a utilização de matéria-prima 
reciclada ou com a utilização de matéria-prima reciclada a seco. 

1 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

TERRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CNPJ: 09.115.746/0001-15 

Thiago Luis Resende Amorim – responsável ambiental da empresa CRQ – MG 02102304 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 85821/2016  DATA: 02/02/2016 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Levy Geraldo de Sousa – Gestor Ambiental (Gestor do processo) 1.365.701-0  

Marcio Muniz dos Santos – Analista de Formação Jurídica 1.396.203-0  

De acordo: Adriana Francisca da Silva – Diretora Regional de Apoio Técnico 1.115.610-6  

De acordo Vilma Aparecida Messias – Diretora de Controle Processual 1.314.488-6  

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=04372&ano_pou=2007&text=04372/2007&cod_empreendimento=513168
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=01804&ano_pou=2011&text=01804/2011&cod_empreendimento=513168
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=05325&ano_pou=2014&text=05325/2014&cod_empreendimento=513168
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este Parecer visa subsidiar o COPAM no julgamento do pedido de Licença de Operação 

Corretiva - LOC, pelo empreendimento VIA VIP CALÇADOS LTDA, referente à ampliação realizada 

pela empresa localizada no município de Nova Serrana/MG. 

O empreendimento obteve a LOC Nº 080/2008 em 18/09/2008 referente à área útil de 0,2 

hectares e 100 funcionários. O processo de revalidação dessa licença - PA: 01417/2005/003/2014 foi 

protocolado em 16/05/2014, portanto trata-se de revalidação automática até análise do processo 

supra nos parâmetros citados acima.  

Em 23/12/2014 a empresa formalizou o processo em análise solicitando Licença de Operação 

em caráter corretivo – LOC para a ampliação, considerando as seguintes atividades e códigos, 

conforme DN 74/04: 

 C-09-03-2 - Fabricação de calçados em geral, parâmetro área útil (0,4 ha) e número de 

empregados (600), sendo classificado como Classe 5 por possuir potencial 

poluidor/degradador médio e porte grande.  

 C-07-05-6 - Moldagem de termoplástico organo-clorado, sem a utilização de matéria-

prima reciclada ou com a utilização de matéria-prima reciclada a seco. A capacidade 

instalada é de 3,5 t/dia, portanto classe 1. 

 F-06-03-3, Serigrafia, parâmetros área construída (228,8 m2) e número de empregados 

(09), não sendo passível de licenciamento.  

A equipe técnica da SUPRAM-ASF fiscalizou o empreendimento em 02/02/2016, conforme 

Auto de Fiscalização ASF Nº. 85821/2016.  A empresa foi devidamente autuada através do Auto de 

Infração Nº 89777/2016 por ampliar sem a respectiva Licença. Os parâmetros referentes à ampliação 

foram suspensos até a assinatura do TAC solicitado pela empresa. Abaixo estão listadas as 

cláusulas do TAC/ASF/001/2016:  

Nº Descrição das cláusulas do TAC Prazo* 
Cumprimento 

01 
Instalar hidrômetro e horímetro no poço manual. 
Apresentar relatório fotográfico para comprovar 
execução do serviço. 

60 dias 
Cumprida 

R0077527/2016 
29/02/2016 

02 

Apresentar novo Formulário de Caracterização do 
Empreendimento – FCE, incluindo as atividades 
“Serigrafia” e “Moldagem de termoplástico”, previstas na 
DN COPAM nº 74/2004. 

60 dias 
Cumprida 

R0069273/2016 
24/02/2016 

03 

Receber matérias primas e insumos somente de 
empresas licenciadas ambientalmente e manter no 
empreendimento, para fins de fiscalização, as notas de 
comprovação da origem matérias primas e insumos 
utilizados no processo industrial. Bem ainda as notas de 
comprovação e contratos firmados com prestadoras de 
serviço responsáveis pela destinação e disposição dos 
resíduos da empresa. 

Durante a 
vigência 
do TAC 

Cumprida 
R0153357/2016 

11/04/2016 
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04 
 

Manter nos autos do processo de LOC nº 
01417/2005/002/2014 o Cadastro Técnico Federal – 
Certificado de Regularidade – IBAMA atualizado até o 
momento da apreciação do requerimento da licença 
ambiental pela Unidade Regional Colegiada (URC) do 
COPAM 

Durante a 
vigência 
do TAC 

Cumprida 
R0077530/2016 

29/02/2016 

05 

Apresentar nos autos do processo de LOC a ART do 
Responsável Técnico pelo gerenciamento e 
monitoramento ambiental da empresa e por suas 
atividades fim, com validade vinculada ao prazo da 
licença ambiental requerida através do processo 
01417/2005/002/2014. 

60 dias 
Cumprida 

R0069273/2016 
24/02/2016 

06 

Apresentar nos autos do processo de LOC nº 
01417/2005/002/2014 protocolo da declaração de áreas 
suspeitas de contaminação ou contaminadas, conforme 
Deliberação Normativa COPAM nº 116, de 25 de junho 
de 2008, ou declaração de inexistência de áreas 
suspeitas de contaminação ou contaminadas, conforme 
modelo definido no Anexo II da Deliberação Normativa 
Conjunta COPAM/CERH nº 02/2010; devidamente 
assinado pelo Representante Legal e Responsável 
Técnico Ambiental da EMPRESA. 

60 dias 
Cumprida 

R0069273/2016 
24/02/2016 

 

O Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA) foram elaborados 

pelo Químico Sr. Thiago Luis Resende Amorim. A respectiva ART encontra-se na folha 218 do 

processo. Ressalta-se que este mesmo profissional é o responsável pelo Gerenciamento Ambiental 

do empreendimento. 

A empresa possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros vigente até 28/11/2017, sendo que 

o mesmo abrange toda a área ampliada da empresa.  

As informações prestadas no Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental 

(RCA e PCA), as informações complementares e os esclarecimentos feitos durante a vistoria foram 

suficientes para subsidiar a análise de regularização ambiental do empreendimento. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos presente nos autos foi elaborado pelo 

Químico Sr. Thiago Luis Resende Amorim, sendo considerado satisfatório durante a análise técnica. 

Ressalta-se que o referido plano foi enviado à Prefeitura de Nova Serrana e houve manifestação de 

concordância em relação à documentação apresentada. 

Encontra-se no processo o comprovante de registro no Cadastro Técnico Federal – CTF do 

IBAMA válido até 05/12/2016 e declaração de inexistência de áreas contaminadas, conforme 

Deliberação Normativa COPAM nº 116/2008. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

O empreendimento encontra-se instalado na Avenida Benjamim Martins do Espírito Santo, Nº 

1.882, bairro Park Dona Gumercinda Martins, zona urbana do município de Nova Serrana. A 

localização da empresa encontra-se ilustrada no Anexo IV. A área construída, somando a ampliação 

em análise e a licença já concedida é de 0,6 hectares (0,2 + 0,4).  
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O número máximo previsto de funcionários, somando a ampliação em análise e a licença já 

concedida é de 700 (600 + 100). Atualmente a empresa opera com aproximadamente 325 

funcionários que trabalham em período diurno. 

A capacidade máxima de produção informada no RCA é de 250.000 pares por mês e 3,5 

toneladas de solados por dia. 

O galpão de armazenamento de produtos bem como todos os outros galpões da empresa 

possui piso impermeabilizado. 

As matérias-primas são recebidas e descarregadas manualmente, sendo armazenadas no 

almoxarifado e posteriormente distribuídas para setores do processo produtivo, onde serão 

utilizados. Os insumos são separados de acordo com sua classe, sendo armazenados em área 

específica, composta por identificação e contenção. 

A energia elétrica utilizada pelo empreendimento é fornecida pela CEMIG com consumo 

médio de 33.594 kWh/mês. 

 

2.1. Processo Produtivo 

O diagrama de blocos abaixo resume as etapas do processo produtivo: 
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Foram apresentados os Certificados de Regularidade Ambiental dos principais fornecedores, a 

saber: 

 AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA – Licença com revalidação automática; 

 ARG ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – Licença válida até 06/05/2019; 

 ARTECOLA INDÚSTRIAS QUIMICAS LTDA – Licença válida até 08/03/2017; 

 BOXFLEX COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA – Licença válida até 10/09/2017; 

 CARTONAGEM JAUENSE LTDA – Licença válida até 20/05/2018; 

 CARTONAGEM PIRÂMIDE LTDA – Licença válida até 28/11/2017; 

 FLEXNYL ZÍPERS LTDA – Licença válida até 26/09/2016; 

 GLEISSON AZEVEDO E SILVA – Certidão de não passível Nº 0872859/2014 válida até 

23/09/2018; 

 HEIDRICH S/A CARTÕES RECICLADOS – Licença válida até 23/04/2019; 

 LEV TERMPLÁSTICOS LTDA – LO Nº 124/2008 com revalidação automática; 

 LINHANYL S/A LINHAS PARA COSER – Licença válida até 22/01/2019; 

 LUGANO TÊXTIL LTDA – AAF Nº 06094/2013 válida até 23/10/2017; 

 LUIZ CLÁUDIO FALEIROS – EPP – AAF Nº 02007/2014 válida até 21/04/2018; 

 MARKA ETIQUETAS E RÓTULOS LTDA – Certidão Nº 0604906 – válida até 08/07/2018; 

 MAURICIO A KUNTZLER – Licença válida até 07/05/2016; 

 UNITEXTIL – União Indústria Têxtil S/A – Licença válida até 26/09/2017. 

 

3. UTILIZAÇÃO E INTERVENÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS 
 

A água utilizada no empreendimento é proveniente de uma captação subterrânea em poço manual, 

processo n.º 05325/2014 (Cadastro de uso insignificante), e da COPASA. O volume outorgado 

referente ao poço manual é de 1,4 m3/h durante 5 horas/dia, totalizando 7 m3/dia. Ressalta-se que 

toda água captada no poço é utilizada nos equipamentos de refrigeração. O prazo da referida 

certidão deverá ser vinculado ao prazo desta licença, que, por ventura, será concedida ao 

empreendimento.   

Ressalta-se que o poço manual possui hidrômetro e horímetro instalados. Está condicionada no 

Anexo I deste Parecer Único a realização de leituras semanais dos equipamentos e o registro dos 

dados, na forma de planilhas, a serem apresentadas ao Órgão Responsável sempre que solicitado.  

 

O consumo médio de água proveniente da concessionária local é 151 m3/mês, sendo essa água 

utilizada para consumo humano.  

 

4. AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL (AIA) 
 

O empreendimento localiza-se em área urbana e conforme conta no FCE, não haverá necessidade 

de supressão/intervenção ambiental. 

 

 

 

 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=05325&ano_pou=2014&text=05325/2014&cod_empreendimento=513168
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5. RESERVA LEGAL 
 

O empreendimento está localizado no zoneamento urbano do município de Nova Serrana, o que o 

dispensa da demarcação e averbação de Reserva Legal. 

 

6. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 
 

Os possíveis impactos decorrentes da fabricação de calçados estão listados a seguir, juntamente 

com as respectivas medidas mitigadoras:  

i. Resíduos sólidos: São gerados retalhos de tecidos, espumas e nilon, estopas 

contaminadas, plásticos, borrachas, papéis, embalagens metálicas e recipientes vazios. 

Alguns resíduos são reutilizados no processo. Os resíduos contaminados, recicláveis e não 

recicláveis são recolhidos pela RECOM. Os resíduos domésticos também deverão ser 

recolhidos por empresa licenciada, visto que o aterro do município de Nova Serrana não 

possui Licença Ambiental. A empresa possui local específico para separação e 

armazenamento temporário dos resíduos sólidos. 

Foram apresentados o Certificado Ambiental vigente da empresa recolhedora de resíduos 

RECOM Comércio de Resíduos e Sucatas Ltda – LOC 064/2009 com revalidação 

automática, e a cópia do contrato assinado. Durante a fiscalização foi comprovada a 

destinação final dos resíduos sólidos industriais à empresa Alternativa Ambiental. Ademais, 

conforme contrato assinado com a RECOM, esta empresa deve dar destinação adequada a 

todos os resíduos por ela recolhidos. Está sendo condicionado neste parecer o 

monitoramento dos resíduos sólidos, incluindo os resíduos domésticos gerados na empresa.  

ii. Ruídos: Durante a fiscalização verificou-se que o nível de ruídos gerados na empresa não 

promove impacto significativo ao meio externo. Considerando que a empresa opera apenas 

em período diurno, e não havendo residências em seu entorno, não está sendo solicitado o 

monitoramento de ruídos. 

iii. Efluentes líquidos industriais: Não há geração de efluentes líquidos provenientes do 

processo produtivo – apenas estopas sujas; Os compressores estão devidamente instalados 

em bacia de contenção para conter eventuais vazamentos de óleo.  

iv. Efluentes líquidos sanitários: Os efluentes sanitários são tratados na Estação de 

Tratamento de Efluentes da COPASA do município de Nova Serrana. Foi apresentada 

declaração da COPASA autorizando o lançamento dos efluentes na rede coletora de 

esgotos. 

v. Águas pluviais: As águas pluviais que incidem sobre o telhado do empreendimento são 

direcionadas para o sistema de drenagem pluvial. 

vi. Efluentes atmosféricos: Não há geração significativa de efluentes atmosféricos.  

 

7. COMPENSAÇÕES 
 
A empresa não possui impacto significativo, sendo assim, fica dispensada da compensação do 

SNUC. Não há necessidade e compensação florestal uma vez que não haverá intervenção e/ou 

supressão de vegetação. 
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8. CONTROLE PROCESSUAL  

Conforme prenunciado pelo Técnico, trata-se do requerimento para obtenção da licença de 

operação em caráter corretivo – LOC, formalizado nesta Superintendência pelo empreendimento Via 

Vip Calçados Ltda., inscrito no CNPJ sob o n.º 01.119.204/0001-09, com fito de regularizar a 

ampliação das suas atividades de “fabricação de calçados em geral, moldagem de termoplástico 

organoclorado, sem a utilização de matéria prima reciclada ou com a utilização de matéria prima 

reciclada a seco e serigrafia”, enquadradas na Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, sob os 

respectivos códigos C-09-03-2, C-07-05-6 e F-06-03-3. 

O empreendimento está sediado na zona urbana do município de Nova Serrana/MG, motivo 

da dispensa de área destinada a Reserva Legal, conforme prevê a Lei Estadual 20.922/2013 e Lei 

Federal 12.651/2012.  

Igualmente, conforme informado no FCEI - Formulário Integrado de Caracterização do 

Empreendimento, não será necessária supressão de vegetação, bem como não haverá intervenção 

em Área de Preservação Permanente, dispensando, desta forma, qualquer autorização neste 

sentido. Cumpre ressaltar que, na vistoria não foi mencionado que o empreendimento se encontra 

em Área de Preservação Permanente (Auto de Fiscalização n. º 85821/2016). 

No que tange à utilização de recurso hídrico, fora declarado pelo empreendedor e 

constatado in loco, através da vistoria realizada no imóvel, que este é proveniente da Concessionária 

Local (COPASA) e também uma captação subterrânea em poço manual, vinculado ao processo de 

outorga n.º 05325/2014 (Uso Insignificante). Nesta senda, acaso seja concedida a licença de 

operação para ampliação, os prazos dos certificados deverão ser atrelados, consoante disciplina a 

Portaria IGAM n.º 49/2010. 

Tanto o Requerimento de Licença de Operação Corretiva (f.15), quanto as informações 

prestadas no FCEI (f.01-03), foram assinados pelos Responsáveis Legais do Empreendimento Sr. ª 

Cíntia Costa Soares e Sr. Antônio de Deus Soares, sócios proprietários conforme os atos 

constitutivos da empresa às f.07-12. 

Por meio das informações prestadas gerou-se o Formulário de Orientação Básica Integrado 

de n. º 0401756/2014, que instrui este processo administrativo. Eis que os documentos relacionados 

no citado FOBI foram recebidos em 14 de maio de 2014, conforme comprova o Recibo de Entrega de 

Documentos n. º 0500990/2014, à f. 05. 

À f. 141, consta a publicação do pedido para concessão da Licença de Operação Corretiva 

para ampliação das atividades do empreendimento, realizado em periódico local de grande 

circulação, doutro modo, tal requerimento também foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais, em 16/05/2014 (SIAM 0643846/2014), sendo atendidas as disposições do anexo único, da 

Deliberação Normativa COPAM n. º 35/1995. 

Por meio da Certidão n. º  0500989/2014, emitida pela SUPRAM/ASF em 14/05/2016, 

verifica-se a inexistência de débito decorrente de aplicação de multas por infringência à legislação 

ambiental. 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=05325&ano_pou=2014&text=05325/2014&cod_empreendimento=513168
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À f. 16 constam as coordenadas geográficas que definem a localização do empreendimento. 

Doutro modo, foi colacionada a declaração emitida pelo Município de Nova Serrana/MG sob a 

conformidade das atividades e do local do empreendimento, no tocante as leis e regulamentos 

municipais, à f. 17, em observância do disposto no art. 10, §1º, da Resolução CONAMA nº 237/1997. 

Também consta a f. 21 a Declaração de Entrega de Cópia Digital dos documentos relacionados no 

FOBI. 

O Plano de Controle Ambiental (PCA) e o Relatório de Controle Ambiental (RCA) 

apresentados nos moldes dos termos de referência (disponível em: <www.feam.br>) estão contidos, 

respectivamente, às f. 22-139 e 144-216. Salienta-se que os estudos foram realizados pelo 

engenheiro civil, Sr. Thiago Luis Resende Amorim, registrado no CRQ-MG sob o n. º 02102304, 

conforme demonstra a ART n. º W 5697, acostada à f. 218. 

O empreendimento optou pelo pagamento inicial de 30% dos custos de análise do processo 

de licenciamento (DAE n. º 0318204650161, à f. 18) e parcelamento do valor remanescente. 

Todavia, ainda lhe cabe quitar o valor integral, apurado por ocasião da confecção da planilha de 

custos, conforme preconiza a Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM n. º 2.125/2014.  

A empresa possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros vigente até 28/11/2017, sendo 

que o mesmo abrange toda a área ampliada da empresa.  

No decorrer da análise processual fora constatado que o empreendimento ampliou suas 

atividades sem a devida licença ambiental e desassistido de TAC, razão pelo qual fora autuado (Auto 

de Infração n. º 89777/2016) e suspensas suas atividades até a sua regularização perante o Órgão 

Ambiental, conforme dispõe o Decreto n. º 44.844/2008. 

Com efeito, o empreendimento propôs a assinatura de TAC em 15/05/2014, de acordo com 

o protocolo n. º R583986/2014. Diante disso, no dia 04/02/2016 firmou-se o TAC de n. º ASF/01/2016 

(SIAM 0400387/2016) entre a SUPRAM-ASF e o empreendedor em questão, ocasião em que ficou 

estabelecido cronograma físico para adequar-se até o processamento da sua licença. 

Ademais, foram solicitadas informações complementares por meio do Ofício SUPRAM-ASF 

n. º 146/2016 (SIAM 0143641/2016), para dar continuidade ao presente processo. 

Resta esclarecer que além da documentação relacionada no FOBI, a empresa apresentou 

tempestivamente e satisfatoriamente a documentação complementar requerida no TAC e no ofício 

das informações complementares. 

Com efeito, o empreendimento juntou o Certificado de Regularidade válido no Cadastro 

Técnico Federal, sob o registro n. º 97030, referente as atividades potencialmente poluidoras ou 

utilizadores de recursos ambientais, conforme Instrução Normativa do IBAMA n. º 06/2013, sendo 

que será condicionado a mantê-lo vigente durante o período da licença. 

Também juntou a Declaração de Inexistência de Áreas Suspeitas de Contaminação ou 

Contaminadas para fins de licenciamento ambiental, nos termos da Deliberação Normativa COPAM 

n. º 116/2008 e Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH n. º 02/2010. 
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Apresentou a ART n.º 9137, relativa ao Responsável Técnico pelo gerenciamento e 

monitoramento ambiental da empresa, com prazo que acoberta a LOC, caso concedida. Ademais, o 

aludido profissional possui Certificado de Regularidade no CTF/AIDA - Cadastro Técnico Federal das 

Atividades e Instrumentos de Defesa válido, registrado sob o n.º 1812031. 

Doutra forma, apresentou a Declaração da Concessionária Local (COPASA) que autoriza o 

lançamento dos efluentes líquidos do empreendimento na rede coletora de esgotos do município de 

Nova Serrana/MG, conforme Comunicação Externa da COPASA n.º 67/2016 - DTBD e Laudo de 

Liberação das Instalações de Saneamento n.º 001161444448, emitido em 21/03/2016. 

O empreendimento comprovou a regularidade ambiental dos seus fornecedores de matéria 

prima, juntando nos autos as cópias das licenças válidas e notas fiscais que demonstram a compra 

dos produtos e insumos utilizados na fábrica.  

Conforme prenunciado pelo técnico, os resíduos sólidos são destinados à empresa 

ambientalmente regular. 

A empresa também juntou seu PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de 

modo que uma cópia foi remetida ao município de Nova Serrana/MG para apreciação, consoante 

prevê a Lei 12.305/2010. 

Assim, por meio do Ofício – Gabinete n.º 352/2016 (Protocolo SIAM n.º R0287957/2016), a 

Prefeitura Municipal de Nova Serrana manifesta não se opor ao documento lhe apresentado, 

pugnando pelo andamento do processo de licenciamento ambiental. 

 Igualmente, assim preludiado neste parecer único, fora exarado pelo técnico a 

conformidade para com o PGRS apresentado pela empresa. 

Neste viés, verifica-se que o processo se encontra devidamente formalizado, sendo que foi 

juntada aos autos toda a documentação exigida no FOBI e, em que pese a necessária apresentação 

de informações complementares, estas foram atendidas a contento. 

Ante o exposto, do ponto de vista jurídico nada obsta o deferimento do pedido da presente 

licença ambiental, desde que cumpridas às condicionantes impostas. 

 

9. CONCLUSÃO 
 

A equipe interdisciplinar da Supram Alto São Francisco sugere o deferimento desta Licença 

Ambiental na fase de Licença de Operação em caráter corretivo, para a empresa VIA VIP 

CALÇADOS LTDA para a atividade principal “Fabricação de Calçados em Geral”, bem como para as 

atividades secundárias “Serigrafia” e “Moldagem de termoplástico organo-clorado, sem a utilização 

de matéria-prima reciclada ou com a utilização de matéria-prima reciclada a seco”, no município de 

Nova Serrana, MG, pelo prazo de 04 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e 

programas propostos. 
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As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas 

neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela Unidade 

Regional Colegiada do Copam Alto São Francisco. 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer 

condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I) e qualquer alteração, modificação e 

ampliação sem a devida e prévia comunicação a Supram Alto São Francisco, tornam o 

empreendimento em questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Alto São 

Francisco, não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados 

nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto a 

eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) 

responsável(is) técnico(s). 

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo 

requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima conste do 

certificado de licenciamento a ser emitido. 

 

10. ANEXOS 
 

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LOC) da empresa VIA VIP 

CALÇADOS LTDA. 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC) da empresa 

VIA VIP CALÇADOS LTDA. 

Anexo III. Autorização para Intervenção Ambiental. 

Anexo IV. Relatório Fotográfico da empresa VIA VIP CALÇADOS LTDA.. 
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ANEXO I 

Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LOC) da empresa VIA VIP CALÇADOS 

LTDA. 

 

Empreendedor: CINTIA COSTA SOARES 

Empreendimento: VIA VIP CALÇADOS LTDA 

CNPJ: 01.119.204/0001-09 

Município: Nova Serrana-MG 

Atividades: “Fabricação de calçados em geral”; “Moldagem de termoplástico organo-clorado, sem 
a utilização de matéria-prima reciclada ou com a utilização de matéria-prima reciclada a seco” e 
“Serigrafia”. 

Códigos DN 74/04: C-09-03-2; C-07-05-6 e F-06-03-3. 

Processo: 01417/2005/002/2014 

Validade: 04 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido 
no Anexo II. 

Durante a vigência da 
Licença 

02 
Apresentar cópia do protocolo de envio do Inventário de Resíduos 
Sólidos Industriais, o qual deve ser encaminhado a FEAM, 
conforme DN COPAM 90/05 e 131/09. 

Anualmente 

03 

Receber matérias primas e insumos, bem como destinar resíduos 
sólidos, incluindo resíduos domésticos, somente a empresas 
licenciadas ambientalmente. Apresentar, anualmente, 
documentação comprobatória da regularidade ambiental das 
empresas fornecedoras e receptoras de resíduos. 

Durante a vigência da 
licença 

04 
Manter no empreendimento para fins de fiscalização, as notas de 
comprovação da destinação final dos resíduos sólidos gerados no 
processo industrial. 

Durante a vigência da 
licença 

05 

Realizar leituras semanais nos equipamentos instalados no poço 
manual, armazenando os dados na forma de planilhas, que 
deverão ser apresentadas ao Órgão Responsável quando da 
renovação da outorga ou sempre que solicitado. 

Durante a vigência da 
licença 

06 

Manter o sistema de armazenamento temporário de resíduos 
sólidos com a devida separação e segregação destes, em áreas 
distintas, de acordo com sua classificação, conforme estabelecido 
nas normas da ABNT NBR 10.004, e obedecendo aos requisitos 
das NBR’s 11.174 e 12.235. 

Durante a vigência da 
licença 

07 
Manter vigentes o Cadastro Técnico Federal - CTF do IBAMA e a 
Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pelo 
gerenciamento ambiental do empreendimento. 

Durante a vigência da 
licença 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial 
do Estado. 
 

Obs. Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes estabelecidas nos anexos 
deste parecer poderão ser resolvidos junto à própria Supram, mediante análise técnica e jurídica, desde que 
não altere o seu mérito/conteúdo. 
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ANEXO II 

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC) da empresa VIA 

VIP CALÇADOS LTDA. 

 Empreendedor: CINTIA COSTA SOARES 

Empreendimento: VIA VIP CALÇADOS LTDA 

CNPJ: 01.119.204/0001-09 

Município: Nova Serrana-MG 

Atividades: “Fabricação de calçados em geral”; “Moldagem de termoplástico organo-clorado, sem 
a utilização de matéria-prima reciclada ou com a utilização de matéria-prima reciclada a seco” e 
“Serigrafia”. 

Códigos DN 74/04: C-09-03-2; C-07-05-6; F-06-03-3. 

Processo: 01417/2005/002/2014 

Validade: 04 anos  

 

1. Resíduos Sólidos e Oleosos 

Enviar semestralmente a Supram-ASF, os relatórios de controle e disposição dos resíduos 

sólidos gerados contendo, no mínimo os dados do modelo abaixo, bem como a identificação, registro 

profissional e a assinatura do responsável técnico pelas informações. 

 

Resíduo Transportador Disposição final Obs. 
(**) 

Denominação Origem Classe 
NBR 

10.004 
(*) 

Taxa de 
geração 
kg/mês 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

Forma 
(*) 

Empresa responsável 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

(*) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedê-la. 

(**) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem industrial 

 

1- Reutilização 6 - Co-processamento 

2 - Reciclagem 7 - Aplicação no solo 

3 - Aterro sanitário 8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 

4 - Aterro industrial 9 - Outras (especificar) 

5 - Incineração  

 

Em caso de alterações na forma de disposição final de resíduos, a empresa deverá 

comunicar previamente à Supram-ASF, para verificação da necessidade de licenciamento específico. 

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo 

empreendedor. Fica proibida a destinação dos resíduos Classe I, considerados como Resíduos 

Perigosos segundo a NBR 10.004/04, em lixões, bota-fora e/ou aterros sanitários, devendo o 

empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação vigente. 

Comprovar a destinação adequada dos resíduos sólidos de construção civil que deverão ser 

gerenciados em conformidade com as Resoluções CONAMA n.º 307/2002 e 348/2004. 

As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de 

resíduos, que poderão ser solicitadas a qualquer momento para fins de fiscalização, deverão ser 

mantidos disponíveis pelo empreendedor. 
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ANEXO III 

Autorização para Intervenção Ambiental 

Empreendedor: CINTIA COSTA SOARES 

Empreendimento: VIA VIP CALÇADOS LTDA 

CNPJ: 01.119.204/0001-09 

Município: Nova Serrana-MG 

Atividades: “Fabricação de calçados em geral”; “Moldagem de termoplástico organo-clorado, sem 
a utilização de matéria-prima reciclada ou com a utilização de matéria-prima reciclada a seco” e 
“Serigrafia”. 

Códigos DN 74/04: C-09-03-2; C-07-05-6; F-06-03-3. 

Processo: 01417/2005/002/2014 

Validade: 04 anos  

 

Intervenções autorizadas 

Especificação Autorizado 
Área 

(hectares) 
Volume do rendimento 

lenhoso (m3) 

Intervenção em APP 
(consolidada) 

(   ) sim    ( X ) não  
 

Supressão de vegetação (   ) sim    ( X ) não   

Compensação de Reserva 
Legal 

(   ) sim    ( X ) não   
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ANEXO IV 

Relatório Fotográfico da empresa VIA VIP CALÇADOS LTDA 
 

Empreendedor: CINTIA COSTA SOARES 

Empreendimento: VIA VIP CALÇADOS LTDA 

CNPJ: 01.119.204/0001-09 

Município: Nova Serrana 

Atividades: Fabricação de calçados em geral; Moldagem de termoplástico não organo-clorado, 
sem a utilização de matéria prima reciclada ou com a utilização de matéria-prima reciclada a seco; 
Serigrafia. 

Códigos DN 74/04: C-09-03-2; C-07-01-3; C-07-01-3 

Processo: 01417/2005/002/2014 

Validade: 04 anos  

 

 

 

 

 

  

Foto 01.  Área de corte    Foto 02.  Coleta seletiva de resíduos  

 

 

 

Foto 03.  Área de Costura   Foto 04.  Área de acabamento 
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Foto 05.  Almoxarifado        Foto 06.  Depósito de produtos acabados 

  

Foto 07.   Área de serigrafia 
  Foto 08.  Depósito temporário de resíduos 

sólidos 

 

 

 

Foto 09.  Armazenagem de matéria-prima  Foto 10.   Armazenagem de matéria-prima 
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Foto 11.  Matéria prima para moldagem dos 
solados 

   Foto 12.  Borracha reutilizada na moldagem 

  
Foto 13.   Compressores instalados em local 
adequado 

  Foto 14.  Separação dos resíduos recicláveis 

 

 

 

Foto 15.  Área referente à ampliação Foto 16.  Poço manual 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Alto São Francisco 

01417/2005/002/2014 
27/09/2015 

Pág. 17 de 17 

 

Rua Bananal, nº549, Vila Belo Horizonte, Divinópolis- MG, CEP: 35.500-036 
Telefax: (37) 3229-2800 

 
Imagem 1.  Localização da empresa. 


