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Recurso de decisão proferida pelo Superintendente Regional 

de Regularização Ambienta do Sul de Minas 
RECEBEMOS 
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Auto de Infração n.0 029576/2016 

Nome do Autuado: POSTO DO MOINHO L TOA 

Número do CPF do Autuado: 18.678.177/0001-07 

Processo Administrativo n°440689/2016 

POSTO DO MOINHO L TOA, empresa devidamente inscrita no 

CNPJ sob o n° 18.678.177/0001-07, com endereço na Rodovia Fernão Dias, 

km 802 (Sul), bairro maçaranduba, São Gonçalo do Sapucaí, CEP 37.490-000, 

através do seu sócio admtnistrador Alamiro Alerand com CPF· 804.497 356-72 

e RG MG-5.143.756 domiciliado na Rua Raimundo Correia, n° 16 Apto 102, 

Centro, município de São Gonçalo do Sapucaí, MG CEP 37.490-000- Mmas 

Gerais, não se conformando com o auto de tnfração acima referido, do qual foi 

notificado em 23 de mato de 2016, vem, respeitosamente, no prazo legal, 

apresentar seu recurso da decisão de defesa de auto de tnfração, pelos 

motivos de fato e de direito que se seguem: 

OS FATOS 

No dia 2 de fevereiro de 2016 foi realizada vistona ambiental com 

auto de fiscalização n° 68937/2016 no referido empreendimento para subsidiar -o processo de li ça ambiental n° 3538/2001/008/2015, sendo lavrado pelo 

agente vtst ador o Auto de Infração 029576/2016 no qual cita que o 

empree tmento estava operando sem a devida licença ambiental e sem o 

ampaç. de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) conforme 44 844/2008. 

~..('-&:::" O DIREITO 



Fora informado no Auto de Infração que o empreendimento no dia 

da vistoria operava sem a devida licença ambiental e que não havia amparo 

legal através de Termo de Ajustamento de Conduta conforme preconiza o 

artigo 14, §3°: 

Art. 14. O empreendimento ou atividade instalado, 

em instalação ou em operação, sem a licença amb1ental 

pertinente deverá regulariza-se obtendo LI ou LO. em 

caráter corretivo, mediante a comprovação de VIabilidade 

ambiental do empreendimento. 

§ 3° A continuidade da instalação ou do 

funcionamento de empreendimento ou atividade 

concomitantemente com o trâmite do processo de 

Licenciamento Ambiental ou de AAF previstos 

pelo caput e § 1°, respectivamente, dependerá de 

assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta com o 

órgão ambiental, com previsão de condições e prazos 

para instalação e funcionamento do empreendimento ou 

atividade até a sua regularização. 

O empreendimento formalizou o processo de licença de operação 

corretiva no dia 1 0/04/2015 com recibo de entrega de documentos 

n°0340870/2015 gerando o processo n° 3538/2001/008/2015. 

O órgão ambiental deve ser prudente e orientar os empreendedores 

da prerrogativa que lhes é facultada na lei, porém não foi informado no ato de 

formalização do processo ou da solicitação de Informação complementar essa 

possibilidade legal 

Porém por segurança do empreendimento, foi formalizado no dia 11 

de junho de 2015 uma solicitação de um Termo de Ajustamento de Conduta, 

após a formalização do Processo de Licença, conforme documento em anexo 

com n° R381189/15. 

Após o pedido formal de assinatura de Termo de Ajustamento de 

Conduta rflt)iental simplesmente não se manifestou a respeito 

sim o direito legal expresso na lei 44.844/2008. 

Conforme concessão da Licença ambiental do empreendimento n° 

~com data de 18/0212016 foi verificada a sua viabilidade ambiental, 
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I 
inclusive com os sistemas de controles ambientais comprovadamente 

funcionando. 

Portanto, há o entendimento que através da omissão do estado em 

relação ao cumprimento da norma legal vigente o autuado teve seu direito de 

regularização ambiental através da assinatura de Termo de Ajustamento de 

Conduta cerceado. 

De acordo com o Direito Administrativo, no tocante aos atos 

administrativos o entendimento jurídico, segundo Gabriele Ana Paula Danielli 

Schmitz através do trabalho "Omissões administrativas· hipoteses em que a 

omissão se torna ilegal" retirado do link http://www.ambito

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13559 

OMISSÃO ADMINISTRATIVA OU SILÊNCIO ADMINISTRATIVO 

DEVER DE AGIR 

Meirelles (20 1 O) leciona que "se para o particular o poder de ag1r e uma 
faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que 
se apresente o ensejo de exercitá-lo em benefício da comunidade". 

Em outras palavras, a atuação do administrador público é de exercício 
obrigatório, irrenunciável, isto em função da indisponibilidade do interesse 
público. 

É claro, que o administrador deverá agir dentro dos limites legais previstos Jara 
sua atuação, sob pena de ser responsabilizado pelos seus abusos e excessos 
que eventualmente vier a cometer. 

Ainda é importante lembrar que o administrador deve agir no momento 
oportuno, quando a lei determina que o faça, pois a sua atuação tardia fere o 
dever de agir e acaba configurando uma situação de silêncio administrativo. 
(MELLO, 2006) 

No conceito de Mello (2006) o silêncio administrativo pode ser entendido da 
seguinte forma: 

"Na verdade, o silencio não é ato jurídico. Por isso, evidentemente, não pode 
ser ato administrativo. Este é uma declaração jurídica. Quem se absteve de 
declarar, pois, · iou, não declarou nada e por isto não praticou ato 
administrar algum. Tal omissão é um 'fato jurídico' e, in casu, um 'fato 
jurídico ministrativo'. Nada importa que a lei haja atribuído determinado efeito 
ao si ncio: o de conceder ou negar. Este efeito resultará do fato da omissão, 
co o imputação legal, e não de algum presumido ato, razão por que é de 
r ~o dos que consideram ter aí existido um 'ato tácito' " 



Dessa forma, ao entendimento do doutrinador, não há "ato tácito" quando da 
omissão, pois sequer houve a prática de algum ato, mas sim um fato, este 
sendo classificado como "fato jurídico administrativo" omisso. 

OMISSÕES ESPECÍFICAS 

Nas palavras de Carvalho Filho (2012) as omissões específicas são: 

"Ilegais, desse modo. serão as omissões especificas, ou seJa, aquelas que 
estiverem ocorrendo mesmo diante de expressa previsão legal no sentido 
do facere administrativo em prazo determinado, ou ainda quando, mesmo sem 
prazo fixado, a Administração permanece omissa em período supenor ao 
aceitável dentro de padrões normais de tolerância ou razoabilidade". 

Nas omissões específicas é possível que se conheça o agente omisso, pelo 
fato de que ele tinha o dever de realizar ou abster-se de realizar determinada 
conduta e não o fez. 

A ilegalidade nas omissões específicas é decorrência direta do poder-dever de 
agir, isto porque o administrador deixa de atender os deveres que a lei lhe 
impõe. 

FORMAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DE COMBATER O SILÊNCIO 
ADMINISTRATIVO 

H d A • fi .I A • d . . t . I aven o uma ocorrenc1a que se con 1gure como s1 enc1o a mm1s rat1vo, o 
adm1n1strado que foi prejudicado tem direito subjetivo de buscar as vias 
judiciais e/ou administrativas para ter a reparação dos danos que lhe foram 
causados. I 

Assim dispõe o administrativista Carvalho Filho (2012): 

''Desse modo, o administrado tem o direito subjetivo de exigir do administrador 
omisso a conduta comissiva imposta na lei, quer na via administrativa, o que 
poderá ser feito por meio do direito de petição (art. 5, XXXIV, "a" da CF), quer 
na via judicial, formulando na ação pedido de natureza condenatóna de 
obrigação de fazer (ou, para outros, pedido mandamental)". 

Formas administrativas de combater o silêncio administrativo 

As maneiras administrativas de combater o silêncio administrativo estão 
insendas dentro do conceito do controle administrativo interno, que é aquele 
que confere à administração o poder de rever seus atos. fundada no pnncíp1o 
da autotutela. (ALEXANDRINO, PAULO, 201 O) 

A revisão dos atos admimstrativos pode ser impulsionada pela própria 
administração (autotutela) ou pelos administrados. Contudo, quando ~á o 
silêncio administrativo, não existe qualquer ato administrativo, por isso, a 
iniciativa, nesse o, cabe apenas ao administrado, que pode se utilizar das 
diversas fo s prev1stas. Neste sentido é a doutrina: 

"O e rcício do controle administrativo pode ocorrer de ofício, isto é. por 
imci tiva da própria administração pública. ou ser deflagrado por provocação 

~ do~~nistrados, med1ante reclamações, representações, impugnações, 
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recursos e petições administrativas de um modo geral, tenham ou não 
denominação específica". (ALEXANDRINO; PAULO, 2010) 

A Carta Magna brasileira assegura a todos o direito de petição que, mclusive, 
independa do recolhimento de qualquer taxa: 

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

XXXIV- são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ílegalidade ou abuso de poder;" 

Di Pietro (201 O) lembra ainda que "dentro do direito de petição estão 
agasalhadas inúmeras modalidades de recursos administrativos, disciplinados 
por legislação esparsa ... ". 

O pedido de reconsideração. outra modalidade do dire1to de peticão. também 
tem previsão na Lei n. 8.112/90. que assim disciplina:" Cabe pedido de 
reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira 
decisão. não podendo ser renovado." 

O pedido de reconsideração nada mais é do que um pedido dirigido àguele lque 
emitiu o ato para que o reveja. I 
RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO OMISSO 

A responsabilidade pode ser tanto objetiva quanto subjetiva, sendo que no 
primeiro caso é necessária apenas a comprovação do nexo causal, enqu~nto 
que no segundo caso deve ser comprovada a culpa (negligência, imprudência 
e imperícia) . 

Para se aferir a responsabilidade subjetiva, que decorre de um dano, seja ele 
doloso ou culposo, segundo Mello (2006) "em face dos princípios publicísticos 
não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagra-se~. 

Quando um serviço público funciona mal, não func1ona ou é tardio, está 
caracteriza a falta de serviço, que independa da culpa individual de 
determinado administrador, sendo imputada ao Estado e apurada com base na 
responsabilidade subjetiva (MELLO, 2006) 

Para a omissão a doutrina e a junsprudência entendem que se aplica a teona 
subjetiva, que depende da comprovação de dolo ou culpa; conforme pode se 
verificar no julgado que segue: 

"Tratando-se d õmissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal 
ato é subje · , pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, 
a negli A cía, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário 
1ndiv· ualizá-ta, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma 
ge er , a falta do serviço. A falta do serviço - faute du service dos franceses 

o ispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade 



entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro." 
(RE 369.820, Rei. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda 
Turma, DJ de 27-2-2004.) 

No mesmo norte e o entendimento de Mello (2006), que traz o seguinte trecho 
em sua obra: 

"Há responsabilidade subjetiva quando para caracteriza-la é necessário que a 
conduta geradora de dano revele deliberação na pratica do comportamento 
proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou 
habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em 
uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre 
responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e 
de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o 
evento lesivo". 

A ilicitude da conduta, no caso de omissão, decorrei do 
descumprimento de um dever legal. O Estado somente será responsável se o 
serviço for prestado fora dos padrões normais, e se o dano era evitável e o 
Estado não o evitou. 

Sendo objetiva ou subjetiva, prev1sta em lei ou não, a conduta om1ssa deve ser 
apurada para que se possam aferir as responsabilidades como leciona de 
acordo com Gasparini (2010), "pois o servidor que sem justificativa se omite, 
silencia, quando deve pronunciar-se, age com negligência, não exerce suas 
funções com dedicação e zelo" I 
Há casos em que a lei prevê que a falta de manifestação do servidor no prazo 
previsto em lei acarreta a aceitação do pedido como, por exemplo, se o chefe 
do executivo não vetar ou sancionar a lei no prazo de 15 dias, se entenderá 
que houve sanção. 

Meirelfes (201 O) dispõe de entendimento diverso daquele trazido acima: 

"A reparação do dano causado pela Administração a terceiros obtém-se 
amigavelmente ou por meio da ação de indenização, e, uma vez indemzada a 
lesão da vítima, fica a entidade pública com o direito de voltar-se contra o 
servidor culpado para haver dele o despendtdo, através de ação 
regressiva autorizada pelo§ 6° do art 37 da CF." 

É notória essa divisão da doutrina quanto à possibilidade do prejudicado 
ingressar contra a administração e o servidor no mesmo processo. A 
jurisprudência conta com entendimento no sentido de que quem deve figurar do 
no pólo passivo de eventual indenizatória é o Estado, que deverá promover 
ação de regresso em face do servidor, senão vejamos: 

"Responsabilidade objetiva do Estado por atos do Ministério Público ( ... ). A 
legitimidade passiva é da pessoa jurídica de direito público para arcar com a 
sucumbência d ao promovida pelo Ministério Público na defesa de interesse 
do ente es ai. É assegurado o direito de regresso na hipótese de se verificar 
a incid A ia de dolo ou culpa do preposto, que atua em nome do Estado.·· (AI 
552. 6-AgR, Rei. Min. Ellen Gracie, julgamento em 6-10-2009, Segunda 
T , DJE de 29-10-2009.) . 

./~~4j 



"Se de um lado, em se tratando de ato omissivo do Estado, deve o prejudicado 
demonstrar a culpa ou o dolo, de outro, versando a controvérsia sobre ato 
comissivo - liberação, via laudo médico, do servidor militar, para feitura de 
curso e prestação de serviços - incide a responsabilidade objetiva." (RE 
140.270, Rei. Min. Marco Aurélio, julgamento em 15-4-1996, Segunda 
Turma, DJ de 18-10-1996.) 

Contudo, a cerca desta divergência, temos que, a Constituição, por ser a' Lei 
Maior, se sobrepõe. Por tal situação, há de se levar em consideração, inclusive, 
a celendade processual , pois quando dois ou mais agentes figuram no pólo 
passivo da ação, o desenvolvimento do andamento processual se torna mais 
longo, interferindo em seu tempo razoável , o que consequentemente atinge tal 
princípiO positivado no ordenamento jurídico no artigo 5°, inciso LXXVIII da 
Constituição Federal." 

A CONCLUSÃO 

Posto que, a defesa acima já analisada pelo Superintendente 

Regional de Regularização Ambienta do Sul de Minas e com a manutenção do 

Auto de Infração e consequente aplicação da penalidade de multa simples, 

com aplicação de atenuante no importe de 50%. 

Vimos reiterar que o órgão ambiental ao se om1tir no caso de 

orientação ao empreendedor quanto à possibilidade de assinatura de um T AC 

após a solicitação de renovação da licença ser indeferida e consequente 

omissão quanto à um posicionamento do pedido de um TAC para o 

empreendimento continuar operando, é cabível a situação de revisão do ato 

(aplicação da penalidade de multa) para que assim corrija o erro da 

administração pública, já que, claramente, esta autarquia se apresenta como 

uma órgão meramente punitivo e não apresenta nenhuma justificativa cabível 

quanto a sua omissão e silêncio relativo ao ato administrativo de assinatura do 

TAC, caracterizando aí a intenção obscura do caminhamento do processo de 

regularização ambiental não dando publicidade aos seus atos ou mesmo 

apresentando uma justificativa plausível da não admissibilidade de um direito 

do empreendedor. 

Diante de todo exposto, espera e requer seJa acolhida a( o) presente 

ao..se-o auto de infração lavrado. 

Isto posto, o Posto do Moinho Ltda, vem a presença desta 

toridade administrativa requerer que: 
,// 

/ [~lgada como nula e sem efeito jurídico esta autuação; 



Termos em que 

Pede deferimento. 

São Gonçalo do Sapucaí 20 de junho de 2016. 

amf1fif-'4V'" 
f ne: (35) 3241-2067 

Anexos 

• Cóp1a do Auto de Infração 

• Cópia do Auto de Fiscalização 

• Cóp1a documento de identidade 

• Cópia comprovante de endereço (pessoa física 

admintstrador) 

• Cóp1a do contrato social 

• Cartão CNPJ 

• Protocolo do processo 3538/2001/008/2015 

• Solicitação de Termo de Ajuste de Conduta - T AC n° 

R381189/2015 

• Licença Ambiental de Operação Corretiva n° 009/2016 SM 
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~~~t'"0 MG-5 .143. 756 
NOME 

ALAMIRO ALLERAND 
~II,JAQ,\0 

ELOI RADIN ALLERÃND 
TERESINHA ALLERAND 
Hl\l,UA!'>LIOo\OE 

=::.Ao 05/ 12/2009 

-ç 
' 

OATA DE NASCIMEN~O 

SARANDI-RS 
OOCORIGEY CAS. LV-5-B 

13/ 7/ 1972 
FL-222V 

. $~0 GONCALO DO 
804497356-72 

I-MG 

J__ l-~ 
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Sene. Ul NF Ô01953169 
Centreis 

01.021iJR4SOOOOti31/0021 

E'lllssáo: 81/12n015 lmprmil 11114'281~ l1r111 ~tl11 j1 h1<1111 Flitnu- lSH rrWt ptll 
Efillui~ ;atonuu Pêll ReltDt úputai/PlA H' 1~ tütll~l.lt- SHr116 :et e' lO 4l& M ~,rll fi 20n2 

IILMJ!RO ALLERANO 7005352240 
R R.-.11/ Ut;!)Q COR~[ IA 16 AF 2 

CEiffRJ 
SAO GONC.AlO DO SAP:.JC~~- ~li 
CEP 3'490· 000 

I 
3007 433855 lt,li.illll C.IIU> ldl.arfll 

lr>IISÍIU 

MEOtOJR N". AHU0660tJ:!42t 12/11 :,112 12/01 11/12 DEZ/2t11;, 

562i1 ó8440 

VAI OR! S fATURADOS 
Quantidade Preço 

169 o 85621238 
\lescrlçàe: 
EnarQté flatrita I<Wh 

Descrlçao 
ENCARGI1S/COBR.AI'lÇAS 

Contnt Custeio ilum P~hliu 
TAR FAS .-FLICAOAS(S~mlmpostos) 

Energl nca kWtl O ~~474000 
AOICIO'IAL ii.A.NOEif:AS (Já Incluído OG Valor a Pagar) 

Bandel·a Varfllelha 

CPF 8•JU97 356-12 

0878.ECC5.A922.5658. f A2B.1635.85FE.0466 

169 

Vaiar (R'l 
W,68 

Valor R$ 
17,54 

11.71 

1 ~L.6E 30 43.40 R$ 1.34 R$ 6,19 

·~.11 
21.M 
4.14 

1l,l3 
~U3 

IRU 

31.23 
1€.9-1 
2,1J 

11.il 
~.21 

Uo.GG 

N0\120tj 173 ~,'1 30 
oumtlS tn !.28 1~ 
SfT/201.: 15B 5.00 JS 
~60fl015 161 U8 33 
JUL/2ül! 130 tU 29 
JUN/2fl~ 149 U' )d 
111#1/201~· 169 M3 19 
JBRJ2Qt5 210 &,51 32 
IUPJ18t5 211 T,llJ ~ 
Ff\'/21115 218 1.5~ ~ 
J~W~n ?4J r.sl !< 
DH/201~ 1!< s.s! rs 

M C II\J'f- 1.1 o 
04/01'/201f 

Titl!i •'Qerte tenlttãll Rrs }ml a' I 112, dt 7/4~1rS 
H<rmat: Bnd 'fe:nt- DW?~15 Bn4 t!tiU. 
O Pllllnt:lllt dt~l.t cemo~ ~o qu LI rlilltos •nllflns 
Pm ~~~s, tsrh suftilu pmltúdu1~11l•~ v!gtt'u 
(tnotlis 1 !ltw llld!!Uth l~r.<1ctlta ~ttoslbunau r.o 
m:trntfllO ÜS i!ltsm!l 
ltltn r,&Jiwll tonl u :rJdito at !•t••o~menle 

V\lflPnn (~-. 
R$ 162,22 
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YOJ\'/1 ,IJ F/J(, t<: ,-0 CONTRA TL.'!L DA E\-fPRESA 

"POSTO DO I\10JNHO L TDA " 

C '\P.I '\' J8.678.Ii7 '000J-07 

A scnhor:s CIZELD:\ ALLUU. '\'D fllUl'iDÃO, nnsc1dtt em 
03/0611979, brasi eira, casad<t ~o' o regime de ~cparaçao de bens. nutnciomsta, 
porlaciora da cedula de tdc·nidade RG sob n " MG 5 ~'11.3 82, expedtda pela 
SSP MG, inscrita no Co:1selho Regwnal de Nt.rricionistas 4D R~g1ltu sob no 
20021002554, I! C.P r . scb n" S0~.42o 566-15, n:-s!tleute e domiciliada à R.Ja 

' ~-

\ 
Rui mundo Correa, I b, :iplo ?.04 Centro 11:1 ._jd,,d~ de Sck Gonçalo do 
Sapucaíl~1G, CEP 37t:Y0·000, t: o Senhor ALA;\llHO ALLERAND, brasileiro,: • • 
Ccl:><1CO sob l. regime de seÇlt!''<H,ão total de bens, empresário, nuscido em ::::: 
IJ/07/1972, mHural d\.· S<lr<mdr Rio Grande '.!o Sul, portador da Carte1ra de: ••••• 
lcenr.dade :1" M-5 143 '75(), e\ 1~~:.-dtda pd;~ SSl'tMG. c C.P.f n° 804.49? 356- •••••• 
7?.., resic.kmc e domtt.tliad<1 JH\ ::rdade d~: São (,onça lo do Sapucai, MG, sito à · • • • ······ Ru'• Raimundo Correi!. I 6. apw I 02 Centro, C I.: P 3 7490·000, por c:ssa forma : : : 
têm entre si justas e t.ombin:id.rs a 1h.::·.tr,::~o da SOC1f-OADe E:VlPRFSAJUA : •••• : 
LTDA. q:te te:;::! RnL:1o S0L'1;1 .k "POSTO no .\t OI"iHO LTDA" c c,_c :>1. sitlta -: 
.! Rouu\1,: f\:rn3o U t:J .;. 81<. }Sl. 1--tr "iU2 {Sul). Barro \laçarandub~. nli c:cade · ::::· 
de Sao Gonçalo do ~"puc\i Est,Jdo dt! :vl1nas Gerai$. CEP 37490-000, mscma: .: : 
nn C.N ? -;ob n 18 6 7~ . I Tlil1')0; .Q7, ..:u.Ju :r to const;tulivo c.~ t a urquivadu na 
JI~'C!:MC.: scb n o 31 !..009-.! 73~! 1w data de 1310~ 19'" a presente :;ocieuadt: 
p assará a se regt!r mech.IIHC :::: cl,n . .:.ulas c condiçõ~s a seguir cxar;~das: 

1 ll:'luçttl:l E .ldmtt·c...; ... :;<J..:tcdacc: <1 Senhora 
'I f: H ESJ '\H A '\.L L E. R\'\ D, n.1 sc .ou .;,'l ()2'! Jl' 9) < Lr:1:iJleira, .. ~adiJ sob o rc~unc 
cc cv1 H. 1h.w llnJVcrsa, de Bu1s cmp. c~â1.:1 , :Hmlnll de S.:lr:.mcll -~lO Gr"ndc do Sul 
portadora di'l ~:ê<iula de tdenud:;cc RG . .;oo n MG I 0ú4.992, t!Xpedida pela PC/MG c 
C.!> F sob r1" 7C6.07X S56-~>. n::::; ~o1cr t::: c d01l"h .. Jls.-d;-t .i Rodovie f-"etnào Dtas, ~m 
733, 13;urro Barretos. nr. ctdc11.1e Je ~ao Gcn;ah) do S<lf.'UCafl~'lG, CEP 3 7490-000 

2 Cf:tu,ul:l \ '-;óct.:: t:Ul:.L DA ALL~RA '\V UHAI'I>ÃO, 

~l'tira-sc da sociedade ceccnco .... tr •. n~r"ennco r0d,:s .~:. SL.as quoras 125 (ce:;Lo e 
vim.:~ ciHco) cu•a:, a só:.: i,, 1 Ef{FSI"'ll:\ ALL.l:..H.A "D. que a.sst..me o ats\"O e 
p<1SSt vo rc:.fercnte às ... o tas adqu1ndas, dcclar il atndd a sócia GIZELDA 
t\LL FH.AND BUA!\'D.\0 ·;·c· rt:c:.-bitlo tO<.lus ~eu s haveres (Valo de 
RS 2~ GOO.OO- L<!nto c:· \ J ~l\e •.! .... s·cu tr. il R..:ubl 1 .. !110 li ernpre:.a nada ~e do a 
n:damar tlU a pedir, d.l'ldl• pu:· cSt<l ~u.lnç!'lo p!t>na ra~n c irrevogavel de se.rs 
Í1,1\C!C.5 J'I:HO ~lOS SÔt'IOS C.~ empn;,;~~ f· ÍCú:lÔ•.J ,t:>:il.n é::, tribu do~ já (,)13Im 

i:H,_-gra fi z.1.lu -:1r: llh)Cct<a L\> . • t"ott,· d" p.t,.; 0 C.1p: L,d ~t.'..:!al Ja ~mprc::sij: 

- - - --- L-h:f-:t h.!\.~ ... ~ ;lrqu1" :a.~ v n.t Juntu ( Clnh."'T-ctwl Jt' 
• 1<'1.11 l."'tl' lh_,t"\1r .\'lrr .tt..' ..:""·~· "'"" '\ 1'"·'-""~ Hl~ !::"' \ b. '-"' u'\t~unh~· "' J1.' 
t.•o .<Uit'tllh .<d,, ,ll t!ttli n~lll\'.: '" 'ITI~,J;, cilt :4 r}\ 2014 flllr ~JannoJI~ <k 



/V0/\'•1 1/ 11 ~ I ( i O CU \"fR t "li '·11. D I Flt PR LSA 

:.: . .YO~ 1 ú DO JVIOlNHO LTDA" 

Çl\,l'J .'\ · 18.67~U77i000 J-Oi 

• l'l HESll\'liA ·\ 1 I fH \ '\D 
• 1\l AMmO -\l.Ll-:H<\1\l> 

I 2::> qt o: as 
I :25 L}llOIJS 

RS>I 25 OO:J,OO 
RS'2~ 000,00 

l nl·tso uutc • '"1 ,.?.lor lit: ~ada quota continua de RSl 000,00 
(ht:m mil reais); A re:-.por.s<!bil•d 1de dos sóctos e ~estrita ao valor de suas cotas, • 
por~m todo:) respondem soiic:1H .t•'n~.:nr\:: pela llltegralizaçao do capital socwl : •••• : 

····· 
4 ·' C lã usula ,\ SO<. ed:\Jt w•ú ad.ninistrada pelos S(:nhoreS: 

~''L•O:-. AL:\I'viiH<> Ali u~.,l"n,:.: TERE!:>l'dl.-\ ALLCRA'\[) co:n podl!rcs e.: .. :. 
m:-i~,u:çõ.:s de admini,t:·<1tLTl Ch n~gocios so~ .. 1:s autonzados ao uso do nome! : ! 
cmprcsanal, e a111da 1'15~1llêl:il.u Hhllvid<.tlLr.:mc L•>dos us papéi:- que ~,;,nv,> l vem a••••:• 
:~spünsabiliúade :>OCJu •.. :ll.:lu· ''- <~<.iLil;lt:~ tt'lativos i:l vent.la ou ôm:s de.; •• ::. 
p~oprícdude::. 1mobil1.1:.as, cio c.itvC' :-h:n 

) 

.... . . . . . . . . 
lnc1so l'rimci1·o É vcdao,'l .:o!'> sono:; ll usn da fir:na em 

ne~!ÓC:u:; e::.:ii1:1ho.:> ~ . .._,._ . t,'_, :.tiS ._:JTr.ú .!00t1<):;, t\ .1:::., t.:aLh)S:.úS Jt• r"' <'I I: 

\'..tl~(\~ ~l~sc··ne)Íldd("'~, ~"'"'.!~v l.1 
""' 

4 3\ .._, c~~ P~trol .. r:t!': D,s::·i:JJH~O.i~ .... ,,.,, 

lnci~u ~H.:gu ndo: ~íio hi.t..,t:ril necesstdadc dt: reunião 
:·nnnal l:t.ar.do todos os :>o1c.- "'· du .. iJ tC'lll, p01 ~::.•.:rÍi<..>, ::.obre a matcnn que c:;cria 
no;eto d~ia 

CONSOLTDAÇ . .\0 

I" Chw~ula A ~cdc e f,,;-o da Soc1edadc c a Rodovia 
F:.:rn;:;o Dl<1$, l3R 381, K:n 8<JI ()ul), B<j:r:-o M;l(;aranduba, n<i c1d!!dt' de Sflo 
Gonçalo do Sap• .;ai. Est.-..do O{" :--.1·n~;; G\!r<:is. CEP 3 7490-000, podendo abm 
l;h?.1::., <Jgc,Cid::. -!~L'· • ,l! .t" l'''1 c,tJat,,u,r p<:rt:: cu :crntório ;;.~.::1o:1,:: onde:: 
::onvl·nha aOS in~etc::s:::.:s a. e 1prc:<;., r.:,p.:lt •. J .. s il' c,ml!i-;õ~:~ 1o.:g.11s: 

2 ' C l.w:.ul:1· A "-OCJt!dalie emprc::sana limttada )-;iru so 
d~nomwação soc1al dt: "1'0:-iTü DO '\llOI.NilO LTD.o\ ", a responsabtLdi::!de d s 
.~o:ios e re!>trita ao vnlm cc St .~s cotJ.S. porén todos :-cspondem soltdariament 

~UTENTICIICAO 

3 
-1 

7 

C<·nfmt1o õ ill-.;,l!liJ r.afffoilTJ!! ol1~1nlll mr~. I 
LoCill.eD:tx ~on•:ldo do -3:muülll 2!il'C<&i',!ü14 OO:bd"l7l ~ _ • _ _ __ 
at>utllSutQII. .~fl!dor-..J:-.IRvdrtou~ A ~11.: -;"':!i•f)Q.r~x l fi>i;l·:,·tw"<'MlJIII'.I.Íllua Junl.,(';)incr.:~>tlll-
rn-~ f''!-~8C ' n ,. fi'!JI 1 .,1 Tf11 t:t b 11 a1 ••. c--.r...• L!t ,. h 1~.·nh' ,1. ,·~:s,· ~\ \\\\. .jl..'-\.""11g, tng ~U\ br " Ul (~,Jf llh." ~ ... 1\,.\ 

~ 1"""rtt't:"'-"J 0 -. ... U~~ tf,..., q: t" tJ ~C"O:l\!0 Oc .. 'l"'!.!Ur.-.th, i IH!/.~ L.''•1 \.' Jll. lu . .... Ih."'• llt..u!.l ... 1.::~'. bt.~l ll" \ • "\"~~III.,U-.t OJ ~~~ 01 =•)I ...f JlVr \-1&-~ruu .. ·J~ I<.· 

I' l' •' !lu11TI11 't•l'~l.UTJ ( i~-::1 



NOJ\',;J 11. TERAÇ .-10 CONTIViT/.J>1L DA E:'ffPRES,1. 

·• POSl O DO \'TOINHO LTDA" 

CNP.I :'> .~._18.6~8.177/0001-0?. 

J 

pela i ntegra!:z.a~·iíD cln ..:apitai "ocia: , o prazo de dun:.u;uo du sociedade é por 
tempo mdctcr:11i.1ado e l..:\·-= in:c1c (i C <111\'JCadcs n<~ dma de O 1104/197 5; 

COMI:RC!O \'ARF..IS A 
!..UBRU:I::t\1\ 'l ES, !'[ \~ 

!..UBR ifiC/\ÇÃO ; 

Go\SOLJ'\, o\ 

AC(S':iO~IOS 

lt:!ll 

C.LEO 
l'A~A 

c..omv obJI!tO social ·· 
DIESEL ALCOOL 

A UTOS, LAVAGEM, 

. . . . . . ..... ..... . 
4 • Cl:-tH,IIhl O cap .-1 S\•1..t<li e de R$~50 úOO.OC tdt:zentos"····· 

c: C' nqUenta mil rtai s 1 oi\',dld~> =-::1 250 (éuz::ntas c cinquenta) cotas de valo~ ••••: 
nom!nal e indivistve• de RS:.OOG.I ú \::~m m .. R.:ats) cada uma, já totalmente.: •• :. 
111t~gralizadn em moeda co: rcnrt elo pa1~ cc:n a segntr:te d:striouiçào : : ! 

• I ERESll\HA A LLER-\i\D 
• :\1 <\MUH) .\LLt:.:RA'i() 

'l'c::1 l ~ubs.:nco 

l :') qt!(~:as . !{$12 S 000.00 
I '2!' q •• mas R.S l ~5 000,00 

• . ...... .... . . . . 

S' CLHJ~ull'l \ ;;oCHC"d;;dc.: c Jdmmtslraoa pelos sc:nhores 
sut:JO:. Al.AMlRO AU .l· RA '\D ~.: fERE~1NHA /\! LEH.A:\D com poderes e 

ntn b~.; 1ções de admin tscn~r;;r:: cs negócws so" ·~.;s autonzaàos ao uso do nome 
c:;~1presaria '· e ainda ~ss in:-r:1o i rll1i\·idua!mentc todos os papéis que <.:nvo, vem a 
respo:tsahilidad.: soçw!. 1!1-:lt:<;:v<' '·•tucle-.. n:!a· ' 15 a venda o.. ôm.s de 
prop:·icca<i~s imobili:tn,,._ llC' .. t.,ú ti:-..~). 

lt luso l'nnH·tro t-. \edado .!Os s~1ctos o usü da l'irma em 
n~goc:os ::'.tranhos ~ '>u·.t-Jh.lc J.s \..Omo. ~bono~. <1\i'lJ;), endossos de fa,·or c 
outros asseme!hacvs, ex<.:~.o t'nt t':-~,·vr d2 PclJ Ooras Dii>lnbutdora StA, 

lllciso Segundo: :-.J:lo héi•er:i ncc~:ssiJaoe de reunião 
formal q~;!:1do :odc·s 0s ~ucws d~c.dirc;n. por ~.:<;cnto ~üo1e ,l '113teno que senn 
o!J_i <:lO celct. 

6' C lnusuh1 ;\o término dt' cada e:-..:rcício socwl. em 3 1 ;(}/ 
<!.; dc%en:h:·ü. o ::c.m: ""L,.~. o r p;·c:staril co~1~as .. ust: fí.;<lda~ de suü adminis aç'J.~'<. 
proo.:~;:acndo a clabon1çiio ,:o tll\'C•1láno. do balanço patrimonial e do balan o de., 
r c~ultnào ccon6n; i co. cntn:n'ü-' ,;os ~ÓCIO:>, 11.1 p: opor~~ ao de suas 4liOltl<;, os ( luc1 üS 0\: perdas a; ' L!r .;du:.. 

\ 

"""'""' ·-~'"''-"'-·~· ~ 

·' 

LI 

1 

~O:r:~::&:::::ao:;::;:':r~~n~~r~~=oo . l 
E moi' R 'f 3,~-v: TF J: R! 'I ~1 TQT ~~b.yi 1 

~~"'-~ , \ '-"" lt :1 '"~ "' I íhi'" ,k f~r iJ0ê •·"JuNJ,, na JuniJ ( "'''', "'"" • 
• ~ "~·•r '""~1- d ., ~~~~·\.':'ttt1 ·"'·~'''"-' "\'\' tJH.:&: n~ ·ng go• ~~ .. • tnitl}uu.· ~· ,h~ 

r· lu,...,lu ,.; \)S~ lh-1--1 •• o .:'OdifW Jt ,;;~ur~n,·n nht.: (·~1 •• l• p.l h•t , u <' lllloldw .il:.••~ln . .:utt:' -'"lllold(\ 1:111 ~-~·0.1 :u 14 P'-'f .\SJJ 111.:1~ J\. 
l"ll I· 13 mllm- ..,,,rctln~ {,~ral 



NONA -11.'/Dl.·IC,iO CUSTR·1 TlíAL DA EMPRES-1: 

~· 1~8_ f1_ D_<l_!\IOJ ~H O L TDr\ '' 

C~P.J ;'\' ' J8.6il:l.177/0001-07 

--. ('l:nJ~u ht · P..;tu~ servi(,~-.'5 prestados H e1npre~a. os 
<;cr.l;orco;; <;oc•os Ad!'1: q· ·' ;·ac!o, ::o;; podc::r~o rcllr;lr :~:n pró-labore mensal de 
t~cordo çom a,; lei:; \.tgcn!cs IV• i1ei~ e de ncordo cnm a:; cond1ções do empresa, 

~, Cl.tu~tlla !·icr est.:bcl~cid._, ,, dl!dto de pn:!-eren.:t" no 
~~lSC de venda d~ q.tol~b par•e~ c~ Cap;t,Jl de u1n s:Kio aos outros SÓCIOS, cujo 
n:;sumo ser:i feito por .:art<1 c- por v:n postnl, . . . . . . ..... 

:····· ..... 
9' CL\u~ul:1: Os .,dmuiiStrc.~dore:, declaram .sob as penas da,····. 

k1 que :1ãn cstuo t:npc-,: .. •os t1C' e:-.~:-l'\!r a <H.!ntni.,traçõo da :>Oc11:dade por lei" • 
cspecia l, Ot: em virtude tk t•nndertetÇàll ::Ji1r Hti-11, OU por se encOnlrM SOb osr • :-: 

. d l I ' • • .:::c:tos c ::1, a pena ,;u;: \...c:: ! .. lua tjllc t.;:J t lp~1:<~t:dllktl!c: o -tces:;o n cargos •••••• 
?•::'ltç.o~. ou pnt cri111:: :11.i1~1..: r~Hlr. d.: plt::V<•ric.loy:io. pc:ita ou suborno. : 
COOl-LlSSàO, peculôiO, \)l! con:r:-~ L eco;:,)m:a roru!ar, I...O:ltra o :'-ISlema financeiro·::::· 
n.Kto:· :1!. c~.>ncra :10rma:. ,li; ~ ..... ~s,1 da cot~~vrr0ncta, contra as rc:laçOcs dC::.: • : 

consumo. fé publ tca 0:1 ;1 Ím11 r c JuJe. 

I o· Cl:lliSlil.l' Q,·orrvndo o fal:.:c-:lflcntu Oll n intcidlção de 
·~j .t·1'4J~r do~ ~ÓCÍQ, .• t'll1 vc:; .. í'.JJ..:r ·: ,·lt;!'Í:u:ar C01 1l O $UCC:SS01 OU 

.5dCC:>so:-es. do fa ll!ctco ou tlllerditJd,), <]~C' 110 caso de sere:n d."crsos. 
~o:·nearão :.1ma pcsso:. t:..ata lls :·c:p.escntar ll<l empresa, se o ;;c~cessor ou 
;;uces:.vres na o qlltSCJ 1::11 o·: n,io pudcr~m t..Pr: :muar r:om a empr<:sa, os lli:iVt:rc:; 
dcs·cs, upttrados em fblct~:cu Gcr.d que se dara log<' Hpós o C:\ento, serão pagos 
c, O (tk:~) prcstaçõ: . ._ mc:::;,!l:; .• gL:ais, suc~SSl\'llS, acrescidas de juros de 12% 
a a (thl7.e purceno '!C' Jnu) '~·:...:~·nco-s..: :1 1:1 in~o..:n1 pn:s.u~yào c: 60 (se:>se:na) 
d!as da data do fnk"' ;wt:t•' !)\. t:z HJI~rdi.,:<io. Du JLl':'.!l'O modos.: JtuM.1 para 
~,·,,so de 'enda Jt.: qLol.:: J'M:r (!O l'lplt:Jl de qu11iq~1é!' dos só~ws par,\ outro 
SOC10: 

11 ,, Cl:iusul:t: ·1 c1 

. N/ 
esr.tbckci<!<: e l1ett!nnmada a co 1arc//\ 

c toro du cidade de :::>cio C:.>nç,:;o d• Sapu~~ti , E>l!ij:.-' tlt: Minas U~ra•:., 

q.t:·J!qJ('I d~Ct.Sàl .Jo: l1g 11 .jlJ<.: V>:ll'li'l J '~lrglr !hl ;ldt!'ini:.lr3Çf,;) I)U 

Sl'C:ns d.1 cn;,r::-'i.! ou ct:·, .:-!.: 1.. t.:: tu.:IIJ:I 

s -
i 

t .:r •• "' <jlh' :'h: I.ÍOI.I.m<:r:ll.: .b .:mjH •. ~.;!·['í'Çi'õ[)(í\Ti llf'.!iU I IÕ•\ -..;,., .;-::l)\I·J.l-, ~ -1 ,(";';7'ct.:krt<il•.: :no.~u".""" !lol Junta c.,n,,·r.:~:iTJi, 
'l \.0 t1 \1111.1:0. Lr:· \h ''"'L> ,, n" '2:44 .... . l l'lll '\l) (J ~ ~fJ I.. P~1r o.l \ alildut .:~h· d4.\\ li' H:lllo . •. \.-&1

:'\""""" v.',\\\ jU(o.:\."lll[!.llltl. ~V\ hl I! , nfot lll~ !\:tJ J•J 
,', l •hl ..i •J~~ tl~..J-4 ~ <' C\1dt~"' th: !-C'~Ut'<1t1~o.~d nh.r~ J .. , 1 • t.•pt u .tuh:•ur .... ht•• "''~-\.~luu:uu.· I." ·'""!'oln.u.t.\ ~~.·n1 ..!4 OJ. 201 .s p o r f\,1ur IIH.'h tt .. ~ 
l'.,ll.o 1>ull{l n ':>e,·rcl~:sJ (,,:,11 

l 
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• 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

, SECRETA~IA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL •, 

Recibo de Entrega de Documentos N° 0340870/2015 

Recebemos do empreendedor POSTO DO MOINHO lTDA, estabelecida na ROD rERNÃO DIAS BR 381 KM 746, no 
município de SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, os documentos listados abaixo referente ao processo de LOC- LICENCA 
DE OPERACAO EM CARATER CORRETIVOCOPAM N° 3538/2001/008/2015 SUPRAMSM- Superintendência Regio:lal 
de Regularização Ambiental Sul de Minas. · 

Protocolo Descrição 

340853/2015 Procuração ou equivalente, que comprove vínculo com o empreendimento, da pessoa fisioa que assin 3 o 
FCEI (Quando for o caso). 
340854/2015 Coordenadas geográficas de um ponto central do empreendimento em Latitude, Longitude ou em form3to 
''TM. 

0856/2015 Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento. 1 
340859/2015 Requerimento de licença (conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI). 
340857/2015 Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal I 
340860/2015 Declaração original da(s) Prefeitura(s) Municipal(ais) informando que o local e o tipo de instalação estão 
em conformidade com as leis e regulamentos administrativos do munidplo.(Conforme modelo emitido pelo ~ .ite 
www.semad.mg.gov.br, anexo ao fobi) . I 
340861/2015 Recibo do pagamento- DAE 1 
340855/2015 Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal . 
340864/2015 RCA - Relatório de Controle Ambiental, elaborado conforme novo Termo de Referên.ciq (Ver oríentaçóes 
no www.feam.br) e respectiva ART- Anotação de Responsabilidade Técnica quitada, ou equivalente do profissional 
responsável, contemplando a atividade fim do licenciamento. L 
340862/2015 Cópia digital, acompal'lhada de declaração atestando que confere com o original ~ntregue m documento 
impresso. I 
340863/2015 PCA- Plano de Controle Ambiental, elaborado conforme novo Termo de Referência {Ver orientações no 
www.feam.br) e respectiva ART- Anotação de Responsabilidade Técnica quitada.. ou equivalente do profissional 
responsável , contemplando a atividade fim do licenciamento. · 
340867/2015 AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) 
229459/2015 FOBI - Formulário de Orientação Básica - Integrado I original 
340865/2015 Original e cópia para conferência, da publicação em periódico local ou regional, de grande circulação, do 
requerimento de licénça n°,03538/2001 . 

FREDERICO AUGUSTO 

POSTO DO MOINHO LTDA 

r\ J,\ ~A,lCIÃ .cL 
~~ Cascardo Baldoni 

VARGINHA, 10 de Abril de 2015 

AVE DOS ANDRADAS- MORRO DA GLORIA 
36036-000 JUIZ DE FORA 

SR. EMPREENDEDOR 
SEU PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL RECEBEU O N° 3538/2001/008/2015. SOLICITAMOS 

l 



Slo Gonçalo do Sapucai, 10 de junho 2015. 

Empreendimento: Posto do Moinho Ltda • 

Refarincia: Licença de Operaçlo em cariter Corretivo (LOC), Processo 
Admfnlstrativo N° 03538/2001/00812015. 

Asa unto: Sollcltaçlo do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC 

Ao limo Sr. 
José Osvaldo Furlanetto 
Superintendente Regional de Regular1zaçlo Ambiental do Sul de Minas. 

Diante do exposto na documentação entregue, oportunamente, o 

Posto do Moinho Ltda, vem, por meio deste, requerer a Vossa Senhoria, nos 

termos dos artigos 14, § 3o do Decreto Estadual no 44.844/08, alterado ~lo 
I 

Decreto 46.381 de 20/1212013, a viabilidade de celebraçAo de um TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, visando a regularização do processo be 

Licenciamento Ambiental da empresa. Neste ato expressamente requer sua 

formalização. 

Atenciosamente, 

Posto do Moinho Ltda 
CNPJ: 18.678.177/0001-07 

' 

EN REÇO: Rodovia Femao Dias - BR381 , km802 - sul 
Bairro Massaranduba - Zona Rural 

Municlpio de Sao Gonçalo do Sapucai - CEP 37.490-000 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurid1ca e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
18.678.177/0001-07 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 21/05/1975 

NOME EMPRESARIAL 
POSTO DO MOINHO LTDA- EPP 

TITULO DO ESTABELECIMEN-o (NOME DE FANTASIA) 

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUNDARIAS 
47.32-ô-00- Comércio varejista de lubrificantes 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 
206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
ROD FERNAO DIAS 

I CEP 
37.490-000 

I BAIRRO/DISTRITO 
MACARANDUBA 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ...... 
I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I NUMERO I I COMPLEMENTO 
,_S_I_N __ _. KM: 802 (SUL); 

I MUNICIPIO 

!5AO GONCALO 00 SAPUCAI 

I TELEFONE 

(35) 3241 -1592 

I SITUAÇÂO ESPECIAL 
. ........... I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAl .......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no d1a 21/06/2016 às 11:08:27 (data e hora de Brasília). 

L Consulta QSA I Capital Social 

Páoina· 1/1 

[ Voltar ] 

JL Prepara~ Página 
L.__) para Impressão 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua página 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS úL..AAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT ÃVEL • SEMAD 

CERTIFICADO LOC N°. 009/2016 SM 
-------------------------------------------

LICENÇA AMBIENTAL 

O Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM no uso de suas atribuições, e com base no artigo 14 do Decreto n° 44.844, 
de 25 de Junho de 2008, concede à empresa POSTO DO MOINHO LTDA, CNPJ 18.678177/0001-07. Licença de Operação em Caráter 
Corretivo, para a atividade de Postos revendedores, autorizando a contrnuidade da operação de acordo com planos. programas e projetos 
aprovados, inclu.ndo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, localizada na Rodovia Fernão D1as BR 381 , Km 746, Bairro 
Massaranduba. Coordenadas Geograficas: Lat.IY 21° 56' 43 e Long /X 45° 37 1s·. no mumcipio de São Gonçalo do Sapuca1, no Estado de Mrnas 
Gerais, conforme processo adr1inistrativo de n° 03538/2001/008/2015 e decisão da Unidade Regional Colegiada Sul de Mmas, em reunião do dia 
1810212016. 

n 
0 

Sem condicionantes 

Com condicionantes 
Nálid~ somento acompanhada das cond•cionantes listadas no anexo) 
tA concessão da Licença d&vorá a~ender ao art. 6° da DN COPAM 13/95, sob pena de revog:~ço~o da mesma) 
(A revalidação da licença dar-sa-a cem baH nas ON COPAM 017/96 e 023197) 

O PRESENTE CERTIFICADO SOMENTE TEM VALIDADE ACOMPANHADO DOS ANEXOS I E 11, DO TÍTULO AUTORIZATIVO VÁLIDO EMITIDO PELO DNPM 
(CASO DE MINERAÇÃO) E ANP (CASO DE PETRÓLEO/GAS). 
ESTA L!CENÇA NÃO DISPENSA, NEM SUBSTITUI A OBTENÇÃO PELO REQUERENTE DE CERTIDÕES, ALVARÁS, LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE 
QUALQUER NATUREZA, EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. 

Validade da Licença .Ambiental: 6 (seis) anos, com vencimento 18/02/2022. 

Vargi~na.. de feve!eiro de .. ~016. 
11 - //. "' ---~,~ I 

~~---- k /'vtry:Y.::fi'"t~ , 
~ ... . 

~--- / 

JOSÉ OSWALDO FURLANETTO 
ntende-nte Regional de RcgufGriz~ção Ambiental S"úl dt: Mi1ao;, 


