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GOVERNO 00 ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas - SUPRAM NM

PARECER TECNICO 1JURíDICO 007/2017
(Defesa de Alito de Infração - AI)

Protocolo (SIAM) nO:
Data: 02/08/2017

Auto d~ Infração _AI"no: 55.304/2016 Data: 15/0412016 .
Auto de Fiscalização - AF nO: 068/2015 Data: 08/07/2015
Lavrado em substituição ao AI nO: 48.665/2015

,
Data: 10/07/2015

Processo Administrativo indexado 689/2005/003/2014

, Base normativa da infração:

Decreto Estadual nO 44.844/2008, Código 105 e 121 do Art. 83. '

Dados do Empreendedor: .
Nome: Construtora Eferco l TOA CPF/CNP}: 16.917.593/0001.95
Endereço: BR135 nO/Km: 03
Município: Montes Ciaros/MG I Bairro: Eldorado CEP.: 39401-277
-

Dados do Emp-reendimentó:
.. -

Nome: Construtora Eferco LTOA . CPF/CNPJ, 16.917,.593/0001-95
Ende~ço: BR 135 NC/Km: 03
Município: Montes Claros/MG I Bairro: Eldorado CEP.: 39401-277

Ativi.dades 'do empreendimento;
..

. ..
Código DN 74/04: Descrição: . Porte: Classe:

C-10-02-02 Usinas de produção de concreto asfáltico. Grande 05

Processos no.~istema Integrado d~ Informações Ambientai~ - ~IAM: Situação:

00689/2005/001/2005 Licença de operação - LO. Licença concedida
00689/2005/002/2006 Revalidação de Licença de Operação -.RevLO. Licença concedida i
00689/2005/003/2014 Revalidação de Licença de Operação - RevLO. - Processo arquivado I

"

Samuel-Franklin F:'Mauricio
Gestot;Ambiental / Área Técnica
Adriano Souto Borges
Gestor Ambiental jurídico
Claudia Beatriz O. Araújo Versiani
DiretoriaTécnica

MASP: 1.364.828-2
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MASP: 1.148.188-4
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Su"stentável - SEMAD
Superintendência Regional de Meio Ambiente do fIIarte de Minas. SUPRAM NM .

1. Introdução

•

Na análise técnica do Processo Administrativo - PA n° 00689/2005/003/2014, referente

à Renovação da Licença de Operação ~ RevLO do el'!lpreendedor/empreendimento

Construtora Eferco LTDA, a autoridade competente lavrou Auto de Infração -"AI n° .

55.304/2016 (15/04/2016), este lavrado em substituição ao AI n° 48.665/2015. .

(10/07/2015). Ambos vinculados ao Auto de Fiscalização - AF n° 068/2015

(08/07/2015).

De acordo com AI n° 55.304/2016, o empreendedor cometeu infração aoscódigos 105

e 121, do Anexo I, do Artigo 83, do Decreto Estadual n° 44.844/2018.

Pena

Classificação

Especificação das
infrações

Outras Cominações

Descrição da
infração confonne
AI n° 55.30412016

r:====: .::::,:: .Jn!i;~~~ggMi90m:",•..... ::£_.: ,,,,,T • :J
Qescumprir condicionantes aprovadas na Licença de Operação, inclusive planos
de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoração, ou equivalentes,
ou cumpri-Ias fora do prazo fixado, se não constatada a existência de poluiçao ou
degradação ambiental.
Grave.

- multa simples, - ou multa simples e embargo da atividade ou obra E;!m
implantação; • ou multa simples, embargo e demolição de obras e das atividades
em implantação; • ou multa simples e demolição de obras em implantação; • ou
multa simples e suspensao da atividade em operaçao; ou multa simples,
suspensão de atividades e demoliçao de obras das atividades em operação.
Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou
velculos de qualquer natureza utilizados na infraçao.
Na analise do desempenho ambiental do empreendimento, foi constatada o
descumprimento das condicionantes da Licença de Operação - lO,
certificado n° 10812008 SUPRAM NM.

~l~,~..~q~"~.-_~.-.~.-.--.-m-.-_m_~_m-f~-tra-:--9-~O-'""'-'~ m_~,,-Códi-';.---Jg-'~-1-:Ó-'5-':',~-m-"-m-••-,,~-.;,.---,-::=,-,,.-,_..m,~,_':;SO;-m-'T-/1-T-/-, __ '_:5m_m>]
"Especificação das Prestar informação falsa ou adulterar dado técnico solicitado pelo CQPAM ou
infrações SEMAD e suas entidades vinculadas, independentemente de dolo.
Classificação Gravíssima
pàn"a Multa sil'flples. "
Descrição da O empreendedor prestou infonnação falta no Processo Administrativo';' PA,
infração confonne ao afirmar que O empreendimento não entrou em operação no periodo de
AI n° 55.30412016 vigência da referida lioença de operação. .

Samuef Franklin F. Mauricio
GestorAmbiental f ÁreaTécnica
Claudia BeatrizO. Araújo Versiani
DiretoriaTécnica
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimentb Susten'tável ~SEMAD
Superintendência Regional de Meio Ambiente' do Norte de Minas - SUPRAM NM

• ,
. 2. Da reincidência especifica elou genérica .

Na lavratura do AI, não foi observado reincidêncià especifica e/ou genérica de infrações

ambientais, conforme Decreto Estadual n° 44.844/2008.

t3. Circunstâncias atenuantes e agravante~.

Na lavratura do AI, não foi observado circunstância,s atenuantes e agrayantes,

. conforme Decreto Estadual n° 44.844/2008.

4. Do porte e potencial pol~idor.

I

Conforme Deliberação Normativa - DN do COPAM n° 074/2004: O empreendimento

desenvolve a atividade de aUsinas de produção de concreto asfãlticon, código C-10-2-2;. .
, O potencial poluidor dessa atividade é classificado como MÉDIA; O porte do

empreendimento é classificado como GRANDE.
•

5. Penalidadesaplicad~s.

'Conforme tabela abaixo foi aplicada a penalidade de multa simples no valor total de R$

1.05.180;69 (cento e cinco mil cento e oitenta Reais e sessenta de nove Centavos).

•

~. _ ~Código
105
121

Valor total:

.Classificação da infração - Porte
Grave Grande
Gravíssima Gr~nde

Valor
R$ 30.052,27
R$ 75.128,42
RS 105.180,69

,

MASP: 1.148.188-4

MASP: 1.364.828-2
Samuel Fralfklin f. Mauricio
Gestor Ambiental I Área Técnica
Claudia Beatriz o. Araújo Versiani
Diretoria Técnica ,

Av. José Corrêia Machado, 900 - Bairro.lbituruna - Montes Claros - MG ~ág.
CEP.: 39400-000 - Tel: (38) 3224-7500 - e-mail: supram.nm@meloambiente.mg.gov.br 3 f 10

,

O.

mailto:supram.nm@meloambiente.mg.gov.br


,

•

~-. GOVERNO DO ESTADO Di: MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
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I

,

6. Da defesa .

6.1.' Da nulidade do Auto de Infração
, ,

Conforme, .exposto pela defesa aprese~tada, -8 prévia designação pa~a atividade

fiscalizatória e condição para que possa o servidor lotado em órgãos ambil;mtais lavrar

autos de infração e instaurar processos administrativos. No caso em tela, o servidor que
I

íavrou o auto de infração não e credenciamento junto ~ SEMAD parà realizar a

atividades de fiscalização e lavrar autos de infrações, implicando assim, na nulidade do
. I. .

AI em tela.

6.2. Do mérito

I
6.2.1. Infração ao Código 105

De acordo com a defesa", toda atividade produtiva do empreendimento está ~iretamente

vinculado ao empreendimento JLX Mineração, inclusive o ~umpr.ilÍ1ento do prpgrama de
, . .

automonitoramento e controle ambiental. 'Onde, os monitorar1lentos das emissões'
" .

atmosféricas, efluentes atrylosféricos, pluvial, análises de água fornecida para consumo

humano, bem como as demais medidas afetadas ao sistema de controle ambiental das
- ' I -

atividades vinham sendo realizadas pela mineradora JLX Mineração através de,
relatórios técnicos semestrais.

6.2.2. Infração ao Código 121

Na defesa apresen.tada, a recorrente afirma que não entrou em operaçã'o ~o período de

vigência da Licença de .Operação, se referindo, obviamente, ao prazo de v~lidaçte do

Samuel Franklin F. Mauricio.
Gestor Ambiental/ Area Técnica
Claudia Beatriz O. Araüjo Versiani '
Diretoria TéCl1ica

MASP: 1.364.828.2

MASP: 1.148.188-4
I ,
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f GOVERNO DO ESTADO DE MINAS ,GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. SEMAD
Superintendê~cia Regional de Mei.o Ámbiente do Norte de Minas • SU~RAM NM

certificado ambiental de LO, implicando na nulidade 'do Alou na

infração.

improcedência da
I

•
6.3. . Da Redução da Multa

, .
Conforme defesa, o empreendedor faz jus aos benefícios previstos nos ArtIgos 49 e 68

do Decreto Estadual n" 44.84412008... I

Art. 49. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa nos seguintes
casos: +

I - assinatura CIotermo de ajustamento de conduta a que se! refere o ~ 3°
do art. 76 quando houver cumulação da penalidade de multa com a .
penalidade de suspensão;'
11- assinatura do termo de ajustamento de condula a que sE! refere o ~
2° dI? art. 75 quando houver cumulação da penalidade de [multa com a
penalidade de embargo; e
111'- assinatura do termo de ajustamento de conduta, quando houver
aplicação da penalidade de multa, exclusivamente ou cumulada com
pen'alidades distintas das de. suspensão ou de embargo. I . '
S 10 O descumprimento do termo de ajustamento de conduta que se.
referem os incisos ' ,
I, 11 e 111implicará na -exigibilidade imeaiata da mlilta er;n seu valor
integral. I o,

S 2° A multa poderá ter o sel:Jvalor reduzido em até cinqüenta por cento,
na hipótese de cumprimento das obrigações relativas a medidas
específicas para repa~ar o dano ambiental, corrIgir ou cessE!r a poluiçao
ou degradação assumidas" pelo infrator no termo de ajustamento de,
conduta, des(Je que promovidas dentro dos prazos e. coridições nele r

previstos .
. S 3° O termo de ajustamento de conduta a que se referem os incisos I; 11
, e 111'deverá ser firmado no mesmo prazo previsto para o recdlhimento da

. ,I
multa.

Segue atenuantes solicitadas pela defesa, conforme referido diploma legal.

• •
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. SEMAD
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas. SUPRAM NM

Art. 68. Sobre o valor-base da multa serão aplicadas circunstâncias
atenuantes e agravantes, conforme o que se segue:

I - atenuantes:

a)( )
b) ( )
c) men.or gravidade dos fatos tendo em vista os motivos e suas
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente e recursos
hídricos, hipótese em que ocorrerá a redução da multa em trinta pOr
cento;
d) (... ) •
e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos
problemas advindos de sua conduta,' hipótese em que ocorrerá a
redução ~a multa em até trinta por cento;
0( ...)
g) tratar-se de utilização de recursos hídricos para fins exclusivos de
consumo humano, hipótese em'que ocorrerá redução de trinta por cento;
h) (...)
i) a existência de matas ciliares e nascentes preservadas, hipQtese em.
que ocorrerá a redução da multa em trinta por cento;
j) ( ...)

6.4. Das Solicitações da defesa

Diante do exposto, a defesa solicita ó cancelamento do auto de infração objeto de

defesa. Caso contraria, a d~fesa solicita a aplicação dos benefíci~s previstos nos

Artigos 49 e 68 do Decreto estadual n/44844/2008.

7. Análisetécníca

7.1. Da nulidad.e do Auto de Infração.

..
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAO
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas. SUPRAM NM

o servidor é credenciado conforme RESOLUÇÃO SEMAD N' 2110, de l' de julho ae

2014, que: Credencia servidores para a prática das atividades relativas às ações de. .

fiscalização e autuação .no âmbito da Secretaria de Esta~o de Meio Ambiente e

Deser]volvimento Sustentável - SEMAD, e dá outras providências.

7,2, Dó mérito

7.2.1, Infração ao Código 105

Conforme tabela abaixo, o empreendedor descumpriu todas as CQ'ndicionantes da LO, .

independentemente se o caso específico de cada condicionante está vinculado ou não, .
ao empreendimento JLX Mineração.

Oi.c. o dã on ic:ionan"te ~ . "/ Praz , os.
Efetuar o monitoramento das emissões atmosféricas, Durante a validade Condicionante

01 efluente sanitários, pluvial conforme programa definido da licença. não cumprida.
do anexo 11. ,

. Apresentar copia do laudo de monitoramento do efluente Condicionante
02 sanitário gerado na, dependências da construtora 60 dias. nao cumprida.

Pavisan LTOA, cedente da área. •
03 Redimensionar a. bacia de contenção do, tanques 90 dias.

Condicionante
, metálicos em acordo com a ABNT. não cumnrida.

O, Apresentar laudo de vistoria emitido pelo Corpo de 120 dias.
Condicionante

Bombeiros Militar de Minas' Gerais. não cumnrida.

05 Apresentàr novo projeto de drenagem pluvial. 90 dias.
Condicionante
não cumnrida.

Apresentar analise de água' fomecida para consumo , Condicionante06 humano dentro do canteiro da construtora 60 dias. não cumprida.
EfercofPavisan.

7,2.2. Infração ao Código 121

MASP: 1.148.1884

MASP: 1.364.828-2
Samuel Franktin F. Mauricio
Gestor Ambiental f Area Técnica
Claudia Beatriz O. Araüjo Versiani
Diretoria Técnica
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
..Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte ~e Minas - SUPRAM NM

Conforme Art, 7' da Deliberação Normativa COPAM n' 17, de 17 de dezembro de 1996,

que Dispõe' sobre prazo de validade de. licenças ambientais, sua revalidação se dá
, ,

outras providências, a revalidação da Licença de Operação deverá ser requerida com

antécedência 'minima de 120, (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de

validade, ficando este automaticamente prorrogado .até decisã~ da Unidade Regional

Colegiada do Copam, mantida a obrigatoriedade do cumprimento das Condicionantes,
•se existentes.

Ainda, .conforme Auto de Fiscalização n° 068/2015 SUPRAM NM, o emPreendimento

entrou em operação antes da prorrogação automática a Licença de Operação, a saber:

Durante a fiscalização foi verlficado o "controle de horimetro da usina" do

operador que 'estava no momento, onde foi constado a operação nos meses de

Abril, Maio, Junho e Julho deste ano, conforme imagens abaixo. Com relaçãO

aos outros operadores, não foi possivel verificar porque o "controle de horimetro',
da usina" não estava na usina no momento da fiscalização.

Segundo informações prestadas pelo representante do empreendimento,
,

_quando necessário.o empreendimento funcionou nos anos anteriores a 2015,

de acordó com a demanda de venda de co~creto asfáltico.

~Cabe ressaltar o supracitado. Auto de Fiscalizacão foi 'assinando pelo sócio

administrador do empreendimento, conforme imagens abaixo:

, '

Samuel Franklin F. Mauricio
Gestor Ambiental I Area Técnica
Claudia Beatriz O. Araújo Versiani
Diretoria Técnica

MASP: 1.364.828.2'

MASP: 1.148.188-4
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Imagem 1: Recorte do Auto de Fisca~ização nG 068/2015 S:UPRAM NM (Folha 01/!i)
De IOOfdo com infarmllÇÕCS prestlidas pelo IllpnlSentlont:é lluneionârlo) do emprooMlmento, 11usina apenas entra efil
operação de atOI(\(Jcom a demanda da ~enàa, li 'lJ!lIIdO n60 está em oper"'fão 05 lun~i()nánOGda mesma ~
dlfedoMdas lWll li Constr\.Illlfaem ouIlO$~. São nec:es$á1io!!4IunciOOMo!l na op~ração da usina, MO sandl;l
necllssaflamet1le OSme9mos. a'cada opeIllÇ4G. . •.

OUr;!.nlll 8 f~O!{li V6f1ficaclCl(I "Wl1h'ole dllllolimetrQ <18\i$lIla" do opemo:lorque e:llava no morT\'&tltO.,ondlf ldi
conslado a operaçâo n<IS ml!!ies di! Abri. Maio. J\Ifl/l9 11Julho de!tllllno, conforme fmagW'lS ablIbc:o. Com relaçâl> soe
t:lUl1'OSopel'\lolklres, não loi [lOSslvel \lt!fiftcar flOOlUé (I "WII!rOle de hOnmetro da usina. não n.UiIlal13 \/Sina nOmon1l1lltp
da liscalizaçl!o. t

•
.- - ,~- .- .'""

S lIl1dOInforma estadl!S rll me rio em reeod1mento
~ Ido,C••d.nc~ N...... Iv. IMSPIN".PM _« I,SllmudFanIúill'<mwlclas.urito:> 1'354&'&<'
:J 2:flelnalOO unnda FIlI\sOI:ll . Cl.6l5.Oi!S'l
~ :l.Gil".... GlMde!JUtJÍI)I 1~1.

~ FIscaIi~..,."'nle (\IlF"""*'IzIdo: C-'tuIono Eh!Jr:,,'L TOA~~ .
.•. Fufoo;ão(Vl/!C'JiO l:C<llQ ~lIl!OIfíme(\ltl, ft/W,.rViX.>:fO!1A1. ~ ~•• . R_i. 2" \11.cle3tt' Auto M "(;li lo

I
•Imagem 2: Recorte do Auto de Fiscalização n° 068/2015 SUPRAM NM (Folha 02/5~1_

I
GOVERNO00 eSTADO DE "",w,s GERAIS'
SECRETARIA DEESTAOD DE MeO AA461ENTE E DESENVOLVJt.i£mO'SUSTENTAvet.
SISTEMA ESTADUAl. DE MEIO AMIiIl::NlF .
CcnAIlo~df, PolIIlc:!lAmbílollal_COPAM '

~~ """"A ~~

AUTOOE
FISC.l.L1ZAç.iO

NO, 01812014 l
FoIh.2f5

_FOLHA OE CONTINUAÇ.i.O

funcfOl1l')\l/Ii?'Saoos anterlore$ a 201 S. 'de acorj:lQ com a detnaJ1l1a de Vll!lda de COlICI'elOa/Mico.

A lnfraeslnllurado empr9endlmer~o' hasleamell1e 1l.l*ln1a d:a Pl'ocfuçM, composta por: I,
7.3. Da Redução da Multa

•

Considerando que o empreendedor não possui Termo de Ajustamento de Conduta
.' :

TAC firmado. não se aplica o beneficio ~o Art. 49 do Decreto Estadual n' 44844(2008.

. . I
Na analise técnica da defesa apresentada, do PA n' 00689/2005/003/2014, 'ia AI n'

55.304/2016 (15/04/2016) e do AF n' 068/2015' (0810712015), nã'O foi verifiCado as

circunstancias atenuantes solicitados pela defesa. I

•

Av. José Corrêia Machado, 900 - Bairro Ibituruna - Montes Claros - MG
CEP.: 39400-000 - Tel: (38) 3224-7500 - e-mail: supram.nm@meioambiente.mg.gov.tir,

Samuel Frank1in F. Mauricio
Gestor Ambiental I Área Técnica
Claudia Beatriz o. Araújo Versiani
Diretoria Técnica

MASP: 1.364.828-2

MASP: 1.148.188-4
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GOVERNODO ESTADODEMINASGERAIS I
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
SuperintendênCia Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas - SUPRAM NM

8. Conclusão , •

.'

Por toco Oexpastó, a equipe técnica da SUPRAM NM sugere a i~procedência ae todas
as teses (com enfoque técnico) presentes na defesa, mantendo todas as penal!dades

.aplicadas.

,
I

.'

•

I
•

, Samuel Franklin F. Mauricio
Gestor Ambiental f Área Técnica
Claudia' Beatriz 0, Araújo Ver.;iani
Diretoria Técnica

MASP: 1.364.828.2

MASP: 1.148.188-4

•
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