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INDEXADO AO PROCESSO:

Licenciamento Ambiental

S]TUAçÃO:

Sugestlo pelo lndeÍê.imêrúo

Licença de lnstâlaçáo CorÍetiva Concomitânte com Licênça de OpeÍaçáo - LIC

+LO

EÍTIPREENDEDOR: Trate-Tratamento de Resíduos e Transporte Especiais Ltda CNPJ: 31 239 43O/0O01-94

EMPREENDIMENTO
Tratê.Tratamento de Residuos e Transporte Especiais

Ltdâ
GNPJ: 31.239.430/0001-94

Enderoço: Ruâ Oito, no40, Distrito lndustriâlde Montes Clâros/MG

cóDrGo

F-05-13-4

De acordo: Yuri Rafael de Oliveira Trováo - Diretor de Controle Processual

Tratamento térmico de residuos tais como incineraÉo, pirólise,

gâsêificaÉo ê plasma

I 475 756-1

ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAIIENTO (Ot{ COPAll7420O.l): CLASSE

MÀTRICULA fi''|fl/ffEQUIPE INTÉRDISCIPLINAR

tSêÍgio RaTires Santãna de Cerqueira - Gestor Ambiental 1.199.654-3 ÀsÀ/L,.
Ozanan Dias Almeida - GestorAmbiental

lzabella Christina Cruz Lunguinho - Gestora Ambiental

1.213.83s-2 }J

1.401.601-8

De acoÍdo: SaÍita Pimentia de Oliveira - Dirctora de Rêgularizâção Ambiêntâl

Oe acordo: Clésio CândidoAmâral- Supêrintendentê Regional

Ruâ Gabriel Passos, no 50. CentÍo. Montes Claros - l\rc
CEP: 39.400-112. Telefoner (3E) 3224 7500
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í. Do Histórico do Procêsso Administrativo

oProcessoAdministrativoparaLicenciamentoAmbientalcorretivo(Llc+Lo)No
O551Ot2O1glOO'1t2019, do empreendedor/empreendimento Trâte-Tratamento de Residuos e

Transporte Especiais Ltda, instruido com Estudo de lmpacto Ambiental (ElA) /Relatório de lmpaclo

Ambiental (RIMA) e Plano de Controle Ambienlal (PCA) foiformalizado em 19/08/2019'

A Trate-Trâtamento de Re§íduos e Transpôrte Especiais Ltdâ ionfoÍme Deliberação Normativa do

conselhoEstaduaidePolíticaAmbiental(DNCoPAM)no2,l7l2o,l7.Íoiclessi'icadocomo

empreendamento Classe 4, porte pequeno e potencial poluidor grandel

A análise técnica do processo foi baseada nos estudos apÍesentados e nas constatações i'l /oco

obtidas através dê fiscalizaÇão/vistoria técnica ieita no empreendimento em novembÍo de 2019 -
Auto de Fiscalizaçáo n" 85.22012019, at\exo nos autos do processo.

Para viabilizaí a continuidade de análise do processo foi solicitada a apresentaçáo de informaçóes

complementares essenciais para análise do processo, nos termos do OF' SUPRAM NM

no4}23t2}1g, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento. Sendo pÍoÍrogado o prâzo de

apresentação por mais 60 (sessenta) diâs através do Oficio Supram NM no0l90/2020. E através

do O{ício Supram NM noo798/2020 quando proÍÍogado pela segunda vez, sendo o prazo estendido

para cumprimento do item 10 até agosto dê 2010.

2. Da Argumentaçáo do Empreendedor

Em 05/08/2020, protocolo SUPRAM NM no R877,t4l2020, o empreendedor apÍesentou recu.so

contra o arquivamento do processo trâtado pela Papeleta de Arquivamento no029/2020 (registro

SIAM noO2O2598/2020). Na referida documentaÉo, o empreendedor solicita Íeconsideraçáo

quanto ao arquivamento do pÍocesso argumentando que o processo estava sobrestado até a

apresentaÉo da anÍormação complêmentâr no10.

3. Do Ârquivamento do Procesgo

Corsiderando que foisolicitada a apresentaÉo de infgrmações complementares e§senciais para

análise do processo, nos termos do OF. SUPRAM NM 40212019 com pÍazo de 60 dias para

Rua Gabíiel Passos, no 50. Centro. Monte§ Claros - MG
CEP: 39.400-112. Têleíone: (38) 3224 7500
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cumprimento

Considerando que foi encaminhado ao empreendedoÍ Oficio Supram NM nÔ 417312019, em

2211112019, retificando o'Oficio Supram NM no 402312019, especiÍcamente alterando os itens 7 e

111

Considerando que foi solicitada a pronogaçáo de ptazo para entrega das informaçôes solicitadas

no OÊ SUPRAM NM no 4023/20í9 por mais 60 dias, e esta foi defeÍida pela SUPRAM NM através

do OF. SUPRAM NM no 0190/2020:

CoÉsideEndo que foi solicitado sobrestamento para apresentaçáo do item 10 do OF. SUPRAM

NM n"4023/2019. o qual Íoi deferido pela SUPRAM NM através do oficio SUPRAM NM no

079812020.

Corlllderando quê em 05/08/2020, protocolo SUPRAM NM n" R877tl4l2020, o empreendedor

apresenlou rêcurso corÍrâ o arquivamerÍo do proc6so tÍatado pela Papeleta de Arquivamento

ÍfO2gl2O2O (registro SIAM noo2o25g1l2}2}\, embasando o mesmo com a justificativa que o item

10, que trata da anâi; do Esludo de Dispersáo Afnostérica do empí€endimento junto à

GESAÍUFEAM, ainda possuia píazo. para cumprimento;

Considerando quê a análise descrita na Papeleta de Arquivamento no 02912020 trata náo

somente do cumprimento do item 10 do OÍicio SUPRÂM NM no4023/20'19, mas também dos itens

3, 12 e 13 do referido oÍício, conforme análise seguinte:

,tem 3 - Apresentar retatório de obras, detalhando as con§truçóes execut?das, os resíduo§

gerados (tipos, quantidades geradas e as destínações), bem como comprovântes de destinação

dos rêsiduos,

Posicionamento Súpram l{ - Apresentou relatório dêscÍevendo as estíVturâs construídas, os

resíduos gerados e a destinação dos reslduG gerados para uma empresa especializada em

limpeza de obras civis- Faltou, portar{o, apresentar a deíinaÉo final como reaproYeitamento,

reciclagem ou encaminhados para aterros. Portanto, a equipe técnica da Supram NM entende que

este item NÁo Fol cuMPRlDo satisfaloriamente.

Rua Gabriel Passos, no 50. Centío. Montes claros - MG
CEP: 39.400-1í2. Telefone: (38) 3224 7500
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,&,m 10 - Apresentat maníestaçáo da Gerência de Monitoramento da Qualidade do AÍ e Emissões

(GESAR), vincutada a FEAM, quanto à validaçào do Estudo de Dispersão Atmosféico elaborado

para o empreendimenÍo, as propostas de estações de monitoramento da qualidade do at na

regiáo, bem como da viabilidade ambiental locacional do empreendimento-

Posiclonamento Sup.ãm NI{ - A equipe da GESAR/FÉAM encaminhou à Supram NM

memoÍardo oo 29t2O2O em O7lO5t2O, inÍormando váÍias inconformidades do EDA. Com o náo

cumpÍimento de várias deleÍminações da Nota TécÍlica GESAR n" O2l2O1g não Íoi validado o

reÍeído estudo. Considerando que o empreendedor não apresêntou a manifestaÉo (essa toi

encaminhada pela FEAM), e que o êstudo de dispersão atmosférico náo foi suficiente parâ validar

a viabilidade locacional, a equipe técnica da Supram NM entende que este item NÁO F(1
CUMPRIDO satisíatoriamente

Item 12 - Foi veiÍiçado que o Plano de Teste de Queima apresentado não tem todas as

informações, confoÍme Resolução CONAMA 316. Podanto, apresentar. o plano completo e

seguindo as determinações da Íeferída resolução.

Posicionamento Suprâm N - Na referida Rêsolução há uma listagem de infomações mínimâ§

que dêve compor o Plano de Tesle de Queima (um termo de referência). Entretanto, o teste

protocolado na SupÍam NM não apresentou todos os dados solicitados, inclusive, como determina

a ResoluÉo CONAM A 3162002, náo há info.maçôes de quem o elaboÍou . 
e quem o executaÍá,

bem como es respectivas assinaturas. Relevante informar que é o segundo documenlo que Íoi

protocolado e que náo segue fielmente as determinaçóes legais. Os itens da Resoluçáo CONAMI

316/2002, que náo foram atendidos são o ll, lV (a-'1, a-2, a-4, a-5, 46, F3, d-2), Vll, X, Xl,Xlll, XVI

e XVll. Portento, o item foi consideràdo ÀlÃO CUMPRIDO satisfatoriamente.

Item 13 - Apresentat, conÍo,me dessíçáo da Re§riuçáo CoNAMA 316, Análise de Riso, Plano de

Emerqência e Plano de Contingência acompaÍ,âados pelas ÁRf-s dos proÍissionais responsáveis.

Posiclonamento Supram N - Não foi identificada a Anotaçáo de Responsabilidade Técnica

(ART) par.a a elaboraçáo da AnálisB de Risco. Assim como para o Plano de Tesle de Queima, na

reíerida resoluÉo tâmbém há uma listagem de informa@es minimas que deve compor o Plano de

EmeÍgência e o Plano de Conlingência (um termo de referência). Entretanto, os planos

prolocolados na Supram NM náo apresentaram todos os dados solicitados, como determina a

Resoluçáo CONAMA 316/2002, Relevante informar que foram apÍegentados por duas vezes êstes

Rue Gâbriel Passos. n' 50. Centro. Montes Claros - MG
CEP: 39.400-112. Têlefone: (38) 3224 7500



6üiir
-9.4'

GOVERNO OO ESÍÂDO DE MINÂS GERÀIS
seccb.ia dê Estado de Meio Àmbi€.re . oe!€.volvh€nto su§le.láv€l
subsecdana dê G6§ão ê RegulaÍiz.ç3o Ambêítal lntegÍâdia
Superintendência R€gionalde Mâio AmblêÍÍê do Nortê de Minás - SUPRAM NM

PA n'005510/201900í/20'll
PU n" 053428Uã)20 (SlA5)

DaIâ:24111|2020
Pág 5de9

documentos, dentro do RCA,/PCA e juntado aos documentos de cumprimento de informações

complementares, e que esses náo estáo de acordo com as determinações legais.

Os itens da respectiva resoluçáo não atendidos para o Plano de Emergência Íoram: I, ll, lV, V do

artigo 1' do Anexo lV.

Os itens da respeciiva rêsoluçâo náo atendidos para ô Plano de Contingência foram: l, ll, lV, Vl,

Vll, lX, X, Xll, Xlll do aÍtigo 10 e os itens do eÍligo 4o, embos perlencerúe ao Anexo lll.

Portanto, o item foi considerado ÀlÁO CUMPRIDO satisÍatoraamente.

Considerendo as determinaçôes dos artigos 15 e 16 da Resoluçáo CONAMA no 237 de 1997,

descritos a seguir:

Aít 15 - O empreendedor deverá atendeÍ à solicitaÉo de esclãrocimêntos e

complementaçõês, iormuladas pelô órgáo âmbiental competente, dentro do

prazo máxiÍylo dà 4 (quatro) meses, a contár do recebimento da Íespectiva

notificaÉo.

AÍt 16 - O náo cumprimento dos prâzos estipulados nos art(]os 14 e

15, respêctivâmêntê, sujeitará o licenciâmento à açáo do órgão que delênha

competênciâ paÍa atuar supletivamente e o êmprêendedor ao arquivamênto de

seu pdido de licença

Considerando as determinaçôes do arligo 26 (SeÉo ll) da Deliberação Normativa coPAM n'217

de 2017, sobretudo o parágrafo 50, descritos a seguir:

Ar| 16 - Durante a análise do proc6so de licenciaÍnenlo ambiental, caso seia

verificâda a insuficiência de iníoímações, docuÍnentos ou estudos

âpresentados, o órgáo ambienbl êstac,ual deverá exigir sua complementaçáo,

excêto nos casos que ens€jem o aaquivamênto ou o indeêrimento de plano.

§1'- As exigências de complementaçào de que trata

o caput seíào comunicâdas ao empreendedor êm sla completude umâ únicá

vez, ressalvadas âquelaé deconentes de êtos supervenientes veíifcâdos pela

equipo têcnicâ e devidamente justificados nos autos do licenciarnento

ambiental.

§2o - Caso o órgáo ambiêntâl solicite esclarecimentos adicionais, documentos

ou informações complementâres, o empreêndedor deverá atender á solicitaÉo

Rua Gabnêl Passos, nÔ 50. CentÍo. Montes Claros - MG
CEP: 39.400-112. Telefone: (36) 3224 7500
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no prazo máximo dê 60 (§essenta) dias, contados do recebimento da rêsPecliva

rctifcâÉo, admiüda prorÍogaçào iustiÍcáda por igual p€riodo.

§4o - O pÍazo previsto no paÍágrâío ânterior poderá 3êr sobrestado quândo os

estudos solicitâdos exigirem prazos pêra elaborâÉo maiores que os pÍevlstos

no §2o, desdê que o emprêendedor apresente o cronograma de êxecuÉo, a

sêí avaliado pelo órgâo ambiental estadual.

§5P - O nâo átêndimenio pêlo empreêndedor das erigÔnclas previstas nog

§§Ío, ? e il' onseiaá o arqulvamêrto do Procêgso de llcênciametÍo; 3em

pÍÉluÊo da intêtpoaiçâo dê rcculro oú da Íonnallzaçáo de novo PÍoceaao.

(edtu o@so)

ConsideÍendo, desta maneira, que a "Adminiskação pode declarar extinto o processo quando

exaurido sua Íinalidade ou quando o objêto da decisão se torna impossivel, inútil ou prejudicâdo

por fato supe.veniente" (Lei no14.184 de 31lO1l2OO2l.

Portanto, as inÍormações complementares apresentadâs pelo empreendimento não foram

cumpddas adequadamente. Embora ainda houvesse tempo parâ apresentaçâo de informações

solicatadas no item 10, já havia, com o descumprimento dos itens 3,'12 e 13, motavaçáo legal para

o arquivamento.

Ainda há de se considerar os itêns 12 e 13, oa quais possuem uma listagêm de dados a serem

âpresentados, conÍorme determlnaÉo dâ ResoluÉo CONAMA 3'16, e embora s€ia de amplc^

conhecimento público, bastando seguiÍ as deteÍminaçôes, o empreêndedor não o.ê2.

O presente parecer analisa recuGo do empreendedor TRATE- Tratamento dê Residuos e

Transporte Especiais, em face do arquivamento do seu processo de LAC 2 (L|C+LO) no

551012019tOOl t2019.

Em 2510612020. Íoi publicadâ a decisão de arquivamento do rêferido processo, em vista da

prestaçáo insatisÍatôria e incompleta das informaçôes complementares.

Enláo, em 2410812020, o empreendedor protocolou nesta Supram NM recurso contra a decisáo,

o qual analisamos neste parecer

Consoante art. 44 do DecÍeto 47.38312018, o prazo para interposiçâo de recurso de decisão de

Ruâ Gabhel Passos, no 50. centro. Montes Claros - MG
CEP: 39.40G112. Telebne: (3E) 3224 7500

4. Conlrolê processual



@
C'OVERNO OO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secrêiáriâ dê Eslado de Meio ArnbÉntê e De6eívoÚimento Sustêntiivêl
Subsereiaú d.e Gê§áo e Rêgul*izâçãoAm!êÍrtal lntegadâ
Sop€ .|ênêncira Regioíal de lbi) Ambien!8 do Nodê da Minãs - SUPRÂM NM

I L^ *ooorr.,",*r,ror"
I I pu 

'r 
osra2artmm tstaulII D a.24t11no2o

ll eae z*e

processo de licenciamento ambiental é de 30 (trinta) dias, contados da data da publicâçáo da

decisão impugnada.

ocorre que, em virtude da SituaÉo de Emergêncra em saúde pública no Estado, causada pela

pandemia de Covid-'lg, o Estado de Minas Gerais publicou. em 20lO3l2O2O. Oecrclo

47.A9U2020, que suspendaa prazos de processos administrativos, o qual ainda se encontra

suspenso até a data de 14llgl2120 (pelo último dêcreto de prorrogação, Decreto no 48.031 de

g!lPq2QzQ), conforme se lê:

Decreto 47.890. de 19|O32O2O

(..)

Art. 50 - Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, de qualqueÍ espécie ou

nalu,eza, pata o interessado, o processado e a Adminastraçáo Pública direta, autárquica e

fundâcional, no âmbito do Poder Executivo, ate dia 30 dê âbril de 2020, em consonância com a

diretriz previsla na Resolução no 3'13 do Conselho Nacional de Justiça, de 19 de março de 2020.

§ 1ô - A contagem dos prazos de processos administrativos recomeçará a paÍtir do primêiro dia

util seguinte ao término da suspensáo.

DECRETO 48031, DE 31t04t2020

(.. )

Art. 'lo - Fica prorÍogada, atê 14 de sáembro de 2020, a suspensáo de prazos de processos

administrativos previsla no caput do art. 50 do Decreto no 47.890, de '19 de março de 2020.

O Recurso Administrativo contra a refêrida decisáo foi protocolado em 24 de agosto de 2020,

como se verifica no carimbo de protocolo da SupÍam NM (protocolo n' R0097016/2020).

Assim, tendo em vista a situaçáo excepcional de suspensáo da contagem de prazos em

processos âdministrativos do Estado, tem-se como tempestivo o Rêcurso Administrativo

apresentado

ANÁLISE

Conforme art. 26, da Deliberação Normativa 21712017, se o analista âmbientâl veÍificar, na

análise do processo de licenciamento, a ausência ou insuficaência de informaÉo, documentaçáo

ou estudos necessários à conclusão do processo, o órgáo deverá solicitar ao empreendedor sua

apresentaçáo ou complementaçáo, via de regra uma única vez, pelo prazo de 60 (sessenta)

dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta).

Rua Gabdel Passos, no 50. Centro. Montês Claros - MG
CEP: 39.400-í12. Íeleícne: (38) 3224 7500
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AÉ. 26 - DuÍante a análisê do processo de licenciâmento ambiehtal caso

seja vêrificâda a insufciênciâ de infoÍmaçôes, docuínêntos ou estudos

apresentados, o órgào êmbiental êstadual deverá exigir sua

complemêntaçáo, exceto nos casos que ênsêjem o ârquivamento ou o

rndeferimento de plano.

§lo- As êrigências de complêmentaÉo de que hata o caput serão

comunicadas ao empíeendedoÍ em sua compleiude uma únlcá vez

íessalvâdas aquelas dêcorrentes de fatos supervenientês verificados pela

êqúipe técnica e devidamente iustiícados nos autos do licenciamento

êmbiêntal.

§?- Caso o órgâo ambtental sohote esclârecimentos adicionais.

docúmentos ou inÍormaçóes complêmentaÍes, o empreendedor deverá

atender à solicitaçáo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contêdos do

recêbimento da respectiva notificaÉo, admitida ProríogaÉo iustificada

por €ual PêÍíodo.

O mesmo artigo continua, em seu §5o, determinando o arquivamento do processo óe

licenciamento ambiental, caso não seiam atendidas as solicitaçôes de complementação das

informações.

§5o - O não aiendimento pelo empreendedor dâs êxigências previstas nos

§§1", 2' e 4' ens€jaÍâ o ârquivaÍnento do prcce§so de licenciaÍÍento; sem

prejuízo da interpos(ráo de recurso ou da foÍÍlâlizaÉo óe novo processo.

Art. 23 - Câso o órgáo ambiental solicite esclarecimentos adicionais,

documentos ou informaçóes complementares, inclusive estudos

específicos, o êmpreendedor dev-erá atêndêr à solicitaçáo no prazo

máximo de sessenta dias, contados do recebimento da rêspectivâ

notifcação, admitida píor.ogação justificada poí igual período, por uma

únicâ vêz

§ 1o - As exigências de complementaçáo de quê tíatâ o caput seÍão

comunicadas âo empreendedor em suâ completude, uma única vez,

íessâlvadas aquêlas decoÍrentes de fatos supeívenientes veriícádos pela

equipe técnica ê devidâmentê justificados nos autos do licenciamento

Rua Gabriel Passos, no 50. Centro. Montes Claros - MG
CEP: 39.40G112. Telefonê: (38) 3224 7500

O Decráo Estadual 47.383, por sua vê2, assim determina:
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ambiental

E complemente no aÍt. 33

Art. 33 - O processo de licenciamento ambiental ou de âutoúaÉo para

ntervenção ambienial será arquivado:

I - a requêrimento do empreendêdor:

ll - quando o empreêndedor deixar dê apresentar a complementaÉo de

informaÉes de que trata o art. 23 ou a certadão a que se.efere o art. '18;

lll- quando o empreendedor nâo efetuar, a tempo e modo, o pêgamento

das despesas de regulaÍizáÉo ambiental;

lV- quando o empreendedor náo apresêntar a manifestâÉo dos órgáos ê

entidades pÚblicas intervenientes, somentê no caso em que essa for

exigida para prosseguimento do processo de licenciamenio ambiental, nos

termos do § 4o do art. 26

Em cumprimento dos artagos acimà citados, foi enÇaminhado ao empreendedor oíicio

4}23t201g, retiÍlcado pelo oficio 4173/20'19, solicitando a apresentação de estudos e

informaçôes que não haviam sido apresentados na Íormalizaçáo do processo O empreendedor

apÍesentou resposta à solicitaçáo em 1203/2020.

Após análise, a equipe técnica da Supram Norte de Minas concluiu que náo Íoram

atendidas as respostas às informaçóes nô 03,10, 't2 e 13, caso que enseja o arquivamento do

processo, nos moldes do art. 33, inciso ll do Decreto acima citado, bem como aít 26' §5o' da DN

21712017 ,lambém aludido acima.

O parecer têcnico de análi§e do recurco contra o arquivameÍúo do pÍoce§so no

551Ol2O1glOO1t2O1g não concordou com a argumentação do empreendedor' Sendo assim'

sugerimos a manutenção da decisão de arquivamento do processo, por estar de âcordo com a

legislaÉo vigente.

A equipe técnica da SUPRAM NM sugere o INDEFERIÍÚETO do recurso contra o arquivamento do

Processo Administrativo para Licenciamento Ambientai ConetÚo (LlC + LO) No

05510/2019/OO'l /2019, do empreendedor/empÍeendimento Trate-TÍatamento de Resíduos e

Transporte Especiais Ltda localizado no municipio Montes Claros/Í\'IG'

Rua Gabriel Passos, n' 50. Centro. Montes Claíos _ M

CEP: 39.40G.'112. Teleíone: (38) 3224 7500
G

5. Conclusão


