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Requerimento ne 4912020 Contagem, 26 de Outubro de 2020.

Á secÍêtaÍiâ de Estado de Meio Ambiente e D$envolvimento sustentavêl - sEMAD

Ref.: LUIZ FERNANDO RIEVERS MACHADO

CPF: 551.443.066-91

Munlcípio do Empreendimento: Cônego Merinho / MG

Assunto: Pedido de reconsideração e reaberture da análise do processo.

Prezado (a),

O empreendedor Lulz Fernando Rlevers Machado, portador do CPF: 551,443.066-91,

no eto representada pelo Responsável Técnico Sr. Juno Assis Morais, Biólogo, casado, inscrito

no CPF sob ne 969.121.206-44, CRBio ne 49923/04, vem, por meio deste, requerer,

cordialmente, a reabertura do processo de Licenciamento Ambiental Simplificado (tAS), aberto

no dia 24/07l212o, no Sistema de Licenclamento Ambiental - Ecossistemas - com número de

solicitação 0003787 e número de processo 3910/2020.

A decisão (indeferimento) sobre tal processo foi emitida no dia 07 de outubro de 2020,

no mesmo diâ em que houve o cancelamento do pedido de informações complementares

solicitadas em 18 de setembro de 2020 (considerando estas datas, o prazo de resposta da

solicitação de informações complementares foi de 19 dias corridos).

No pedido de informaçôes complementares foi solicitado um Estudo da Biosfera, pois

o empreendimênto encontra-se inserido em zona de trânsição da Reserva da Biosfera da

Caetinge, no entanto antes da finalização da elaboração do documento, o prazo de postegem

foi encerrdo e o processo indeferido,
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Segundo o artigo 23 do Decreto 47383 DE 02lotl20Le, "Coso o órgão ombientol

solicite esclorecimentos odicionois, documentos ou informoções complementorcs, inclusive

estudos especíÍicos, o empreendedor deverá otender à solicitoção no Prozo máximo de

sessento dios. contodos do recebimento da respectivo notiÍicoção, odmitido prorrogoção

justiÍlcodo por lgual período, por umo único vez."
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Devldo aos contratempos com os trâmltes no novo SLA - ecosslstemas, foi necessárla a

elaboração de um manisfesto à ser apresentado à ANM (Agência Nacional do Minério) com o

intuito de renovâr â Autorizeção de lntêrvençâo Mineráriâ, informando sobre os andamento

do processo de licenciamento ambientel. Segue em anexo para conhecimento, bem como

imagens da tela do portal Ecossistemes e e-mail automáticos revebidos, onde podem ser

observadas as datas de abertura dos processos e a duração dos prazos pera rêsposta e

tremitação dê cadâ um dêles.

Dessa forma, solicita-se reconsideração e reabertura da análise do processo para que

os ltens solicltados como lnformações complementares possam ser anexados e

postêrlormente anallsados.

Atenciosamente,

Juno Assls Morals

Responsável Técnico

CRBio 49.923104 - D

Rua do Reglstro, 36 - Sala 7 - Vila ,Matdalena - Contagem/Mc. CEP.: 32.017-390 TelêÍonesi (31) 3391-8308 /98859{423
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lnformações sobre andamento do processo ambiental:
Renovação de Licenciamento Am biental

Mânifestação 05/2020

Eu, Juno Assis Morais, Biólogo, RG M6.539.187, CPF 969,121.206-44 e CRBio 49923104-

D, responsável legal pela Biosferâ Assessoria e Consultoria Ambiental, CNPJ 13,034.97510001-

82, empresa contratada pelo sr. Luiz Fernando Rievers Machado, no dia 04 de outubro de 2019

para regularização ambiental da atividade A-02-01-1 - Lavra a céu aberto - Minerais metálicos,

exceto minério de ferro, segundo a Deliberação Normativa Copam ne 217 , de 06 de dezembro

de 2011, através da Renovação da AFF ainda vigente (a AAF com vigência até dia 26111/2019).

No dia 07 de outubro foi iniciado o preenchimento do Termo de referência indicado em FOB

(Formulário de Orientações Básicas) obtido pelo empreendedor anteriormente, contemplando

o novo enquadramento da atividade segundo a nova DN 2t7, que seria diferente do
enquadramento que originou a AAF.

No FOB, o estudo indicado era o Relatório Ambiental Simplificado (RAS), que foi
concluído no dia O6/LU2O19, analisado e aprovado pelo empreendedor também nesta data.

No dia 05/11/2019 entrou em atividade o novo Sistema de Licenciamento Ambiental -
SLA - instituído pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Semad). O SLA é o primeiro módulo a integrar o portal Ecosistemas, acesso único que reúne

todos os serviços digitais do Sisema. Dessa forma, as ações relativas à execução do
licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais, se restringiram a nova ferramenta, que

adaptou os procedimentos para o requerimento, protocolização, análise e conclusão de

processos administrativos de maneira totalmente eletrônica para todas as modalidades de

licenciamento.

Com isso, os processos já abertos, de forma física (através de obtenção de FOB)

necessitaram de reabertura no portal Ecosistemas, estando estes passiveis de nova

classificação e nova listagem de documentos e estudos ambientais.

Ao realizarmos o cadastramento da atividade em questão no Portal EcoSistemas, a

atividade foi classificada como passível de "Dispensa Ambiental", a uma DAE foi gerada e paga.

Rua do Rêgistro, 36. Sala 5. Vila Magdalena, ContaSem - MG. CEP 32017-390. Tel.: (31) 3391-8308 / (31) 99684-5952
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No dia 2thl12019, o técnico da empresa Biosfera, Vinícius, esteve na SUPRAM e

conversou com uma técnica do Estado que, ao entender a situação e verificar a atividade (que

está listada na DN217), sugeriu que refizéssemos o preenchimento no portal até que o
enquadramento fosse o mesmo do FOB anteriormente emitido, assim o portal solicitaria

upload de documentos específicos.

Ao refazer a classificação, no dia 25hU2O19, o enquadramento do empreendimento

retornou para LAS/RAS (como previsto em FOB). Foram solicitados documentos, como CTF,

Declaração de lnexistência de Áreas Suspeitas de Contaminação e PAE, que não possuíamos

anteriormente, além de outros como: autorização da ANM, documento de posse das terras,

entre outros, que já tÍnhamos em mãos. No dia LUL2/2O19, todos os documentos solicitados

foram postados no portal, a DAE no valor de RS3.600,00 foi gerada e posteriormente, paga.

Após a compensação bancária o processo seguiu para análise.

No dia t7loll2O20 o empreendedor recebeu uma notificação, via e-mail, avisando que

haviam pendências à serem respondidas no portal. As mesmas foram resolvidas dentro de

aproximadamente 30 dias, pois foi necessária a validação da declaração de inexistência de

áreas suspeitas de contaminação pela FEAM.

Rua do Regiíro, 35. Sala 5. Vlla Magdalena, Crntagem - MG. CEP 32017-390. Tel.: (31) 3391-8308 / (31) 99584-5952
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Já no mês de Abril, o técnico Flávio, responsável por analisar o processo, entrou em

contato, via e-mail, alegando que não conseguia ver no portal alguns dos documentos

solicitados, que já haviam sido postados. Fomos orientados a fazer nova postagem. (É

perceptível como o sistema ainda estava passível a diversos "erros"). Alguns dias depois o

processo foi considerado inapto. O técnico alegou que os documentos do imóvel não foram

postados (obs.: nâo tem como gerar DAE com documento pendentes).

Por têr sido considerado inepto, foi possível a "abertura" de novo processo e

aproveitamento da 1' DAE referente à LAS/RAS paga. Novo processo foi aberto no dia

L9/05/2O2O, com a postagem de todos os documentos, como solicitado no portal (não é
possível encaminhar o processo para análise com documentos pendentes).
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Durante os dias 25 de maio, até o dia 17 de junho, aproximadamente, o portal ficou

totalmente inacessível (fora do ar), retornando no dia 17 de junho, possibilitando apenas o

login, mas não estava 100% no ar. Foi retirada a aba de licenciamento, permanecendo apenas a

aba para cadastro de pessoas.
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No dia 18 de junho conseguimos acessar o Ecossistemas de fato, emitirnãJtffi^óXi'"#
reanálise que estava pendente e então quando o pagamento foi compensado (cerca de 2 dias

após o pagamento) o processo seguiu para análise.
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No dia 2210712020, novamente o processo foi considerado inepto, com solicitação de

adequações de itens, que no nosso ponto de vista estavam esclarecidos dentro do Relatório

Ambiental. Refizemos os protocolos conforme orientação no portal no dia 2310712020. Não

solicitou pagamento de DAE e o processo seguiu para análise.

No dia 24/OB|2O20 o empreendedor recebeu novo e-mail com relação de pendências,

sendo elas:

- O empreendedor não anexou o solicitado no Anexo Vl!- (Proposta de monitoramento

(frequência e parâmetros) para as emissões atmosféricas, lançamento de efluentes, gestão de

resíduos sólidos e poços de monitoramento.);

- O empreendedor não anexou, conforme solicitado no ítem "Outros" do RAS, a

Autorização de pesquisa;

- O empreendimento está localizado em Reserva da Biosfera da Caatinga (zona de

transição), divergindo da informação assinalada no ítem 2.2 do RAS.

Apenas o ultimo item realmente estava "pendente", os demais já haviam sido

respondidos outras vezes, anteriormente. No entanto as solicitaçôes foram respondidas no dia

26 de agosto de 2020 e o processo segue atualmente em análíse.

ANEXOS:

1, FOB emitido no inicio do processo (antes da validação do portal EcoSistemas);

Contagem,02 de setembro de 2020

Juno Ass - CRBio 49923104-D

Rua do Registro, 36. Sala 5. Vila Magdalena, Contagem - MG. CEP 32017-390. Tel.: (31) 3391-8308 / (31) 99584-5952
E-mail: biosferamg@gmail.com e biosfera@biosferamg.com.br Site: www.biosferamg.com.br



ldentificação do empreendimento a ser licenciado
Empreendedor: Luiz FeÍnando Rievers Machado
Empreendimento: LuizFernandoRieversMachado
Município: Cônego Marinho

ORIENTAçÃO PARA FORMALIZAçÃO DE PROCESSO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Documentação necessária (apenas aqueles assinalados com I)II

III

I
TI

IIIIIIIIIIII

Classe do empreendimento: 2
Modalidade do licenciamento ambiental: tAS - RAs. RenovaÉo

Anuência da Agência Municipal ou Mêtropolitana. (nos municípios onde houver ).
Anuência do órgão competente por proteger bem cultural acautelado.

Arquivo GEO do polígono do empreendimento (kml ou shape zipado).
Auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB).

Autorização da Fundação Cultural Palmares.

Autorização da Fundação Nacional do índio (FUNAI).

Certidão da JUCEMG ou SEFAZ, atestando ser microempresa ou microempreendedor individual.
Certidão de Registro do lmóvel destinado ao emprêendimento.
Certificado Ambiental das empresas receptoras de produtos e resíduos perigosos.

CertiÍicado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal.

CNPJ e contrato social (atualizado) da empresa requerente.
Contrato de arrêndamento/Comodato.
Cópia Termo de compromisso com o IEF para recuperação/compensação de área.

Cópia da autorização para intervenção em recurso hídrico (do certificado de outorga, do cadastro ou da

certidão).
Cópla do Documênto Autorizativo para lntervenção Ambiental (DAIA).
Cópia do Estatuto Social atualizado, atestando ser o empreendedor Associação ou Cooperativa de
Catadores de Materiais Recicláveis.

Cópia da Portaria do lnstituto Estadual de Florestas reconhecendo a criação de Reserva Particular do
Patrimônio Nátural (RPPN).

CPF e Cartêira de ldentidade do Requerente.

DAE (taxa de licenc.) e seu comprovante de pagamento.

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

Declaração de lnexistência de Áreas Suspeitas de Contaminação ou Contaminadas OU Protocolo para

Cadastro de Áreas Suspeitas de Contaminação ou Contaminadas
Declaração de posse do imóvel ou carta de anuência.

Declaração Municipal (uso e ocupação do solo).

Estudo de lmpacto Ambiental (ElA) e Relatório de lmpâcto Ambiental (R|MA) com ART.

Estudo referente a critério locacional (Capteção de água superficial em Área de Conflito por uso de
recursos hídricos).

Estudo referente a critério locacional (Cavidades).

Estudo referente a critério locacional (Corredor Ecológico).
Estudo rêfêrente a critério locacional (Curso d'água de classe especial).
Estudo referentê a critério locacional (Reserva da Biosfera).
Estudo referente a critério locacional (Sítos Ramsar).

Estudo referente a critério locacional (Unidade de Conservação de Proteção lntegral).
Estudo referente a critério locacional (Unidade de Conservação de Uso Sustentável).
Estudo referente a critério locacional (Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção
FCE - Formulário de Caracterização do Empreendimento. (Arquivo assinado, digitalizado).
FCE - Formulário de Caracterizaçâo do Empreendimento. (Planilha completa do excel em xlsx.)
Oriêntação para formalização de processo de licenciamento ambiental (FOB).

Parecer do lll Comando Aéreo Regional.



Plano de Controle Ambiental (PCA) com ART.

Plano de Emergência Ambiental, acompanhado de ART.

Procuração ou equivalente de quem assina o FCE.

Relatório Ambiental Simplificado (RAS).

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para Renovação.

Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA).

Relatório de Controle Ambiental (RCA) com ART.

Relatório de Cumprimento de condicionentes, com as justificativa de descumprimento.

Relatório técnico do teste de estanqueidade com ART [apenas para Sistema de Armazenamento
Subterrâneo de Combustíveis (SASC)1.

Estudo de tráfego de veículos, com ART, analisado e decidido pelo órgão competente.

Anuência do lnstituto do Patrimônio Artístico Nacional (lphan) - se o empreendimento êstiver localizado
em Nova Lima. Se a localização do empreendimento for Belo Horizonte, além da Anuência do lphan é

necessário apresentar Anuância do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo
Horizonte.

x

x

x
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Empreendimento: LUIZ FERNANDO RIEVERS MACHADO

Nome fantasia: LUIZ FERNANDO RIEVERS MACHADO

Municipio: Cônego Marinho / MG

* frnrar SollcrtaÇÕes

Ho dê
Solicitação

0003767

000351 0

00c3210

0001853

0004556

Data dc
Criação

24t47t2020

No dr
Proca3§o

39fit2024

Dit' d.
FoÍmallraçáo

17iAgt2O2O

23iO7i2020

26t11i20't9

Solicitaçôês

fipo dâ SollcltâÉo

Solicitaçâo para obtenção de licença ambiental de

empíeendimento já de

Solicrlação paÍa obtenção de licença ambiental de

empíeendimenlo,á de

Solicrlaçáo para obtenção de lrcença amb€ntal de

empreendimento já c,e ..

Solicitação para obtençâo de licença ambiental de

empÍeendimento já de

Solrülação paÍa obtenção de lrcença ambEntal de

empÍeendimento iá de

Fasê Classc Modalidadê Fluxo Status Açtios

o*l2 LAS RAS Tràíníle

PÍocessual

2 tAS RAS Caraclerização Aguardando Pagamento O : li

2 LAS RAS Adínissibilídade Solrcrtação lnepta A O Í l

2 LAs RAs Admissibilidade sorrcrtaçáo lnepra A O - l

2 IAS RAS Admissibilidade Solrcrtacâc lnepra A g : l 0

t{ova Sdhitação+

Concluído lndefefido

§olicítrção Rêlrciorl.dâ : ü10321 0

21t07i2024

§olicit ção Relacio$âd!: 0q)í853

19!O5t2020

§dlcit!ção Relücion dâ: 0OíX556

Rua do Registro, 36 - Sala 7 - Vila ,Magdalena - Contagem/MG. CEP.: 32.017-390 Telefones: (31) 3391-8308 /98859-8423
E-mail: biosfera@biosferamg.com.br Site: www.biosferamg.com.br
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Visualizar Oecisão Trâmite Processual

iroüvo

ConÍoíme fundaÍnenlado nas níoímaçôes consantes no Retalóío AmbÉntat
srmplflcado (RÂs) sugenmos o INDEFERII,IENTO da Lrcença Ambentat Srmptúcada
ao empreendrmento Lulz Femanclo Rreveís Llachado para as atüúades A-02-01-1
lavÍa a céu abêno - l,lrnec s metálEos. excelo mrnéno de lerÍo e A-05-05-3 estÍada
paÍâ líânspofle de minéÍolesléÍtl eíema aos lrmrles de empíeendmentos mneíáalos
no munrciprc de cônego llaflnho,l,ic por não aprcsenlar cle íoÍma tempestiva no
pÍocesso de íegulaozação. coníoíme É ltslado no coÍpo do parecer as inÍoam4ões
complemenlaíe§ exrgrdos pelo s§lema de Lrcencramenlo AmDrental.sLA

Solkí.(ro DoleÍld. . PÍoco.ro Concloiro

Decisão

Fechar I
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BIOSFERA
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htlp://êcoÁistemàs. meioâmbiente.mo.oo\r. bí

Írê: norêplvomêEàmbiêntê.md.oov.br Ímaüro: noíeolv@m€loàmbÉntê.mo.rov. bí]
EliLd. €ír J!,ô{.1í., 18 dê Bêtêúko d. 2020 12:18
P.r.: lulz@smêl..om.br

^r!rrüo: 
Iníoín<ô€Í 5oàr. o §eu p.ddo dê ll(êôdirrêíto âíúi.otal - Sot<tt çao no 2020.07.01.003.0003787 - PÍo<êrso no 3910/2020

Prezado(à) tUIZ F€RNANDO RIEVERS MACHADO

Éxistem Íegist os de pendênciâs e/ou pedido de inÍoÍmaçôes complêmentaíes pãra a sua soli.itação de licenciamento ambiental, conforme abaixo

Númeío dô .olicitaçào: 2020.07.01.003.0003787
Número do Píocesso Adminiírativo: 3910/2020
CNPJ do[mpÍeendimento: 551.443.066-91
Nome do €mpÍeendimento: LUIZ FERNANDO RIEVERS MACHADO

Gêntilezà âces'aí o Sirtema de Licenciamento Ambieôtal - SLA - para mâis inloímaçôes.

E ta é uma meBagem-padíão, emitida de Íorma autoÍnáticô: não r6ponda ao mderêço de efiail emissor

RegulaÍizaí-5e é um passo obrigàtório pâÍa o exêÍcicio da cidadania!

t^r:.á..n: t.r r8n9/)oro r2:x

Ruâ do Registro, 36 - Sela 7 -Vila,Magdalenâ -Contâgem/Mc. CEP.: 32.017-390 Telêfonês: (31) 3391{308 /98859-8423
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BIOSFERA

S.cÉtrÍh d. Ert do d. M.lo Arrlbl.nt . D.r.nvolvlm.nto Sust Ívêl - SErt ÂO

htto://ecosistemàs.meioambiênte.m9.gov.br

Prezado(a) LUZ FERNANDO RIEVÉRS MACHAOO,

A pendênciar'pedido de iníoÍmação complem€rtaÍ n 20113 foi CANCELÀDA(O) pêlo ór9ão ômbieítal no pediô de licenciamento ê/idêttciôdo abaixo.

NúmeÍo da solicità(:o: 2020.07.01.003.0003787
Número do PÍoc65o AdministÍativo: 3910/2020
CNP, do Empíeendimmto: 551.443.066-91
Nomedo EmpÍeendimento: LUZ FERNANDO RIEVERS MACHADO

Gentileza ôcessar o Sistemâ de Licenciàmento Ambiental - Sl-A - páÍâ mais informâçôes.

Êsta é umá mensagem-padrão, emilida de ÍoÍmá automática; não responda ao endeÍeço de email emissor

Regularizár'se é um passo obrigàtório para o exercicio da cidadânia!

tnúàd..ô: qu.orll on020 I5r2l

Rua do nêgistro, 36-Sale 7 - Vila ,Ma8dalenâ - Contagem/Mc. CEP.I 32.017-390 Teiefones: (31) 3391-8308 /98859€423
E-mail: biosfera@biosferamS.com.br Site: www.biosteramS.com.br
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robíê o seu pêdido dê llaencÉmeoto .mbEnt l- sol.te(âo no 2020.07.0r.003.0003787 - píorê9so no 3910/2020

Píez.do(á) LUE FERNÀNOO RIÊVERS MACHADO,

Eriste dêciião 3obíê o sêll pedido da,kênía âmtiêntel,
Aa6iê o link ebsô(o p.íà í6pondêí â umâ pe6qulia dê s.tirr.ção sobrê o aêrviço pÍa3tâdo.

A.6sâÍ oê.6ukâ dê s.tisíacÀo

erOspERA

S.cr.irrl: d. Btrdo d.l/Lio Ambl.ôt. O.t nyoirim.nto Surt ntáv.l . SfllO

htto//ecosist€rnâi,ínêioámbente.mg.gov,bí

NúmêÍo da solicitaçâo: 2020.07.01.003.0003787
Númêío do Pío<ê5so dministrârivo: 3910/2020
CNP, do tmpí€endimênto: 551.4,13.066-91
Nomê do Empí€endimento: LUIZ FIRNAN0O RIEVERS MACHADO

j Gêntilcz. âcê'3âí o Siatema dc ticêírciamanto Ambientel - SIA - paía mais ,níonnâçôe6,

A comunÊ.çào com o óí9âo amtiêntâlãpór â eííissào dâ licença ômtieítâl sêÍá reelizede yie sistema de Elêtíónico dê lníorm.çôêa - sEI-MG

Ert é ume meisâgeín-psdíâo, ãnitidâ dê roÍma âutomática: nào íêsp.nda ao endeÍ!ío dê êmáil eínàlor.

Regulaíizar-se é um passo okigâtóíio pâíà o oeící.io da aúâdaniâ!

a

Rua do Registro, 35 - Sala 7 -Mla,Magdalena -Contâgem/MG. CÊP.: 32.017-390 Telefones: (31) 3391-8308 /98859{423
É-maili biosfêre@biosferamg.com.br Site: www.biosferamg.aom.br
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