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Pauta da 125ª Reunião Extraordinária da  
Unidade Regional Colegiada Leste Mineiro (URC LM) 

 do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.  
Data: 14 de outubro de 2020, às 14h.  

Endereço virtual da reunião: 
https://www.youtube.com/channel/UChU1iAb462m8py3C1jsJl4w 

  
1. Execução do Hino Nacional Brasileiro.  
 
2. Abertura pelo Secretário Executivo do Conselho Estadual de Política Ambiental e Presidente 
da URC Leste Mineiro, Dr. Hidelbrando Canabrava Rodrigues Neto. 
 
3. Comunicado dos Conselheiros e Assuntos Gerais. 
 
4. Exame da Ata da 124ª RE de 23/07/2020. 
 
5. Programa “Diálogos com o Sisema” -  Da concepção à execução: os desafios dos Programas de 
Educação Ambiental. Apresentação: Semad e GSM MIneração. 
 
6. As Unidades Regionais Colegiadas (URCs) e a Política Pública Ambiental Regionalizada. 
Apresentação: Semad. 
 
7. Processo Administrativo para exame de requerimento para Intervenção Ambiental e 
aprovação de Compensação decorrente da supressão de vegetação secundária em estágio 
médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica localizados em áreas prioritárias 
para a conservação da biodiversidade, não vinculados ao Licenciamento Ambiental: 
 
7.1 VALE S.A. - Contenção de rejeitos de beneficiamento de minério de ferro; Barragem do Torto - 
Mina de Brucutu - Barão de Cocais/MG - PA/Nº 09020000988/19 - Tipo de Intervenção: Supressão 
de vegetação nativa com e sem destoca e intervenção com e sem supressão de cobertura vegetal 
nativa em Área de Preservação Permanente - Área Requerida: 31,5700 ha - Área Passível de 
Aprovação: 16,3800 ha. APP: 2,2600 ha - Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual 
Montana Secundária - Estágio de Regeneração: Médio/inicial. Apresentação: URFBio Centro Sul. 
 
8. Processo Administrativo para exame de Recurso ao Arquivamento de Intervenção Ambiental: 
 
8.1 Padaria Ferreira Ltda. - Intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de 
preservação permanente - APP – Ipanema/MG - PA/Nº 04010001003/16 - Apresentação: UFRBio 
Rio Doce. 
 
9. Encerramento.  
 

 
Hidelbrando Canabrava Rodrigues Neto 

Secretário Executivo do Copam e Presidente da URC LM. 

https://www.youtube.com/channel/UChU1iAb462m8py3C1jsJl4w


Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo terça-feira, 06 de outubro de 2020 – 15 
o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais 
Simplificadas na Modalidade Cadastro abaixo identificadas, com deci-
sões pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1) Joao Augusto ribeiro Nardes/Fazenda Fartura, lugar Pasmado ou 
Missa e São vicente da Direita - Culturas anuais, semiperenes e pere-
nes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura - Buri-
tis/MG . Processo: 4234/2020; 2) Allys Homero Alves Assuncao/Plasti-
cos unai - Central de recebimento, armazenamento temporário, triagem 
ou transbordo de sucata metálica, papel, papelão, plásticos ou vidro para 
reciclagem, não contaminados com óleos, graxas, agrotóxicos ou pro-
dutos químicos - unaí/MG . Processo: 4191/2020; 3) Jeferson ricardo 
Appelt/Fazenda rio Preto - Culturas anuais, semiperenes e perenes, sil-
vicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura - unaí/MG . 
Processo: 4185/2020; 4) Companhia De Saneamento De Minas Gerais 
Copasa MG/Copasa - Filial Buritis - Estação de tratamento de água 
para abastecimento - Buritis/MG Processo: 4182/2020;

(a) ricardo rodrigues de Carvalho . 
Superintendente regional de Meio Ambiente 

da SuPrAM Noroeste de Minas .
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Pauta da 125ª reunião Extraordinária da unidade regional Colegiada 
Leste Mineiro do Conselho Estadual de Política Ambiental - CoPAM .
Data: 14 de outubro de 2020, às 14h .
Endereço virtual da reunião: https://www .youtube .com/channel/
uChu1iAb462m8py3C1jsJl4w
1 . Execução do Hino Nacional Brasileiro .
2 . Abertura pelo Secretário Executivo do Conselho Estadual de Política 
Ambiental e Presidente da urC Leste Mineiro, Dr . Hidelbrando Cana-
brava rodrigues Neto .
3 . Comunicado dos Conselheiros e Assuntos Gerais .
4 . Exame da Ata da 124ª rE de 23/07/2020 .
5 . Programa “Diálogos com o Sisema” - Da concepção à execução: os 
desafios dos Programas de Educação Ambiental. Apresentação: Semad 
e GSM Mineração .
6 . As unidades regionais Colegiadas (urCs) e a Política Pública 
Ambiental regionalizada . Apresentação: Semad .
7 . Processo Administrativo para exame de requerimento para Interven-
ção Ambiental e aprovação de Compensação decorrente da supressão 
de vegetação secundária em estágio médio ou avançado de regenera-
ção do Bioma Mata Atlântica localizados em áreas prioritárias para 
a conservação da biodiversidade, não vinculados ao Licenciamento 
Ambiental:
7.1 VALE S.A. - Contenção de rejeitos de beneficiamento de minério 
de ferro; Barragem do torto - Mina de Brucutu - Barão de Cocais/MG 
- PA/Nº 09020000988/19 - tipo de Intervenção: Supressão de vegeta-
ção nativa com e sem destoca e intervenção com e sem supressão de 
cobertura vegetal nativa em área de Preservação Permanente - área 
requerida: 31,5700 ha - área Passível de Aprovação: 16,3800 ha . APP: 
2,2600 ha - Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana 
Secundária - Estágio de regeneração: Médio/inicial . Apresentação: 
urFBio Centro Sul .
8 . Processo Administrativo para exame de recurso ao Arquivamento 
de Intervenção Ambiental:
8 .1 Padaria Ferreira Ltda . - Intervenção sem supressão de cobertura 
vegetal nativa em áreas de preservação permanente - APP – Ipanema/
MG - PA/Nº 04010001003/16 - Apresentação: uFrBio rio Doce .
9 . Encerramento .

Hidelbrando Canabrava rodrigues Neto . Secretário Executivo 
do CoPAM e Presidente da urC Leste Mineiro .

05 1405562 - 1

Fundação Estadual do meio 
Ambiente - FEAm

Presidente: renato teixeira Brandão

PortArIA FEAM Nº 669/2020, DE 28 DE SEtEMBro DE 2020
Constitui equipe de pregoeiros e equipe de apoio para atuarem nos pro-
cessos de licitação na modalidade pregão, no âmbito da FEAM e dá 
outras providências .
o PrESIDENtE da FuNDAÇÃo EStADuAL Do MEIo 
AMBIENtE – autorizada pela Lei Estadual nº 9 .525, de 29 de dezem-
bro de 1987, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 47 .347, de 24 
de Janeiro de 2018, pela Lei Estadual nº 21 .972, de 21 de janeiro de 
2016 .
rESoLvE :
Art . 1º Ficam constituídas a equipe de pregoeiros e a equipe de apoio 
para atuarem nos processos de licitação na modalidade pregão, no 
âmbito da FEAM, compostas pelos servidores abaixo designados:
I- EQuIPE DE PrEGoEIroS
Guilherme Henrique Dias Quirino, MASP1 .458 .600-2
roberto Luís de oliveira Silva,MASP380 .696-5
II- EQuIPE DE APoIo
Marleize de Souza Barbosa, MASP1 .043 .881-0
Deborahda Assunção Silva, MASP1 .147 .941-7
thiago Higino Lopes da Silva, MASP1 .308 .428-9
§ 1º os servidores relacionados neste artigo, quando não atuarem como 
Pregoeiro, poderão ser designados como membros da Equipe de Apoio, 
nos termos do parágrafo único do artigo 7º da Lei Estadual nº 14 .167 
de 10 de janeiro de 2002 .
§ 2º A equipe de pregoeiros e a equipe de apoio de que tratam ocaput-
deste artigo atuarão pelo período de um ano a contar da publicação da 
presente Portaria, vedada a recondução da totalidade de seus membros 
para período subsequente .
Art . 3º os servidores acima relacionados deverão dar prioridade à rea-
lização dos pregões a que forem designados .
Art . 4º . Fica revogadaa Portaria FEAM nº 653, publicada no IoF em 
26 de outubro de 2019 .
Art . 5º . EstaPortaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2020 .
renato teixeira Brandão

Presidente
Fundação Estadual do Meio Ambiente

05 1405350 - 1

PortArIA FEAM Nº 670/2020, DE 28 DE SEtEMBroDE 2020
Alterar a Portaria FEAM nº 666, de 28 de maio de 2020 e dá outras 
providências . o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente 
no uso de suas competências atribuídas pelo Decreto nº 47 .760/2019 
de 20 de novembro de 2019, atendendo ao disposto nos incisos II e Iv 
do artigo 47 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008 e 
no artigo 2º da Instrução Normativa nº 03/2013 do tribunal de Con-
tas do Estado,
rESoLvE:
Art . 1º Alterar o inciso Ido art . 2º da Portaria FEAM nº 666, de 28 de 
maio de 2020, que passa a vigorarcom a seguinte redação:
“Art . 2º - ( . . .)
I - Débora de viterbo dos Anjos oliveira, MASP: 1 .149 .094-3, Ana-
lista Ambiental e”
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2020 . 
renato teixeira Brandão

Presidente
Fundação Estadual do Meio Ambiente
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instituto Estadual de Florestas - iEF
Diretor-Geral: Antônio Augusto Melo Malard

PortArIA IEF Nº 108, DE 05 DE outuBro DE 2020
Dispõe sobre delegação de competência de chefia imediata para fins de 
Avaliação de Desempenho Individual eAvaliação Especial de Desem-
penho dos servidoresdo Instituto Estadual de Florestas .
o DIrEtor-GErAL Do INStItuto EStADuAL DE FLorES-
tAS - IEF, no uso da atribuição prevista no art . 14 do Decreto 47 .892, 
de 23 de março de 2020e, tendo em vista os dispostos no § 1º, do art . 10, 
do Decreto nº 44 .559, de 29 de junho de 2007 e no art . 2º, do Decreto nº 
45 .851, de 28 de dezembro de 2011,

rESoLvE:
Art. 1ºFica delegada competência de chefia imediata para fins de Ava-
liação de Desempenho Individual e Avaliação Especial de Desempenho 
aos servidores constantes do anexo desta Portaria .
§ 1ºCaberá às chefias imediatas delegadas todas as competências pre-
vistas no Decreto nº 44 .559, de 29 de junho de 2007 e no Decreto nº 
45 .851, de 28 de dezembro de 2011 .
§ 2ºEsta delegação de competência se aplica ao ciclo avaliativo de 01de 
janeiro a 31 de dezembro de 2020 .
Art. 2ºO anexo desta Portaria será divulgado oficialmente por meio 
eletrônico no sítiohttp://trilhasdosaber .meioambiente .mg .gov .br/mod/
page/view .php?id=6382 .
Art .3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte,05 de outubro de 2020 .
ANtoNIo AuGuSto MELo MALArD - Diretor Geral

05 1405752 - 1

instituto mineiro de Gestão 
das águas - iGAm

Diretor-Geral: Marcelo da Fonseca

o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Zona da Mata, no uso da competência delegada pela Diretora Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da Portaria 
Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 17983/2020, usuário: MBC Materiais Básicos para 
Construção LtDA, viçosa, Deferido com condicionantes, Porta-
ria n°2007669/2020 . *Processo n° 25283/2020, usuário: Coopera-
tiva riobranquense de transportes LtDA, visconde do rio Branco, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°2007675/2020 . *Processo n° 
27671/2020, usuário: Condomínio do Edifício Monte Líbano, ubá, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°2007679/2020 .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na urGA Zona da Mata . os dados contidos nas referidas deci-
sões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br  . ubá, 
05 de outubro de 2020 .
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o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Central Metropolitana, no uso da competência delegada pela Diretora 
Geral do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da 
Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados 
abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos administrati-
vos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 19446/2013, usuário: Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais - CoPASA, Conselheiro Lafaiete, Deferido com con-
dicionantes, Portaria n°1306806/2020 . *Processo n° 00021/2020, 
usuário: Mário de Fátima Alves de oliveira, Curvelo, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1307683/2020 . *Processo n° 00065/2020, 
usuário: valtoires Josafá Dias dos Santos, Paraopeba, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1307688/2020 . *Processo n° 67978/2019, 
usuário: Jaime Moreira Barreto Junior, Nova Lima, Deferido com con-
dicionantes, Portaria n°1307690/2020 . *Processo n° 74779/2019, usu-
ário: Leonel rodrigues de Carvalho, Curvelo, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1307693/2020 . *Processo n° 19447/2013, usuário: 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - CoPASA, Conselheiro 
Lafaiete, Deferido com condicionantes, Portaria n°1307697/2020 .
Arquiva-se o processo nº . 13761/2012 de 06/08/2012 . requerente: 
Luiz trindade Imóveis Ltda – CNPJ/CPF: 41 .866 .518/0001-90 - Curso 
d’água: Não informado – Motivo: Considerando os termos da Portaria 
Igam nº 48/2019, artigo 54 - A . Município: Lagoa Santa –MG .
Arquiva-se o processo nº . 23137/2017 de 01/09/2017 . requerente: 
Samarco Mineração S/A – CNPJ/CPF: 16 .628 .281/0005-95 - Curso 
d’água: Não informado – Motivo: Considerando os termos do artigo 36, 
inciso vII da Portaria Igam nº 48/2019 . Município: ouro Preto – MG .
Arquiva-se o processo nº . 23140/2017 de 01/09/2017 . requerente: 
Samarco Mineração S/A – CNPJ/CPF: 16 .628 .281/0005-95 - Curso 
d’água: Não informado – Motivo: Considerando os termos do artigo 36, 
inciso vII da Portaria Igam nº 48/2019 . Município: ouro Preto – MG .
Arquiva-se o processo nº . 23141/2017 de 01/09/2017 . requerente: 
Samarco Mineração S/A – CNPJ/CPF: 16 .628 .281/0005-95 - Curso 
d’água: Não informado – Motivo: Considerando os termos do artigo 36, 
inciso vII da Portaria Igam nº 48/2019 . Município: ouro Preto – MG .
Arquiva-se o processo nº . 00036/2018 de 05/01/2018 . requerente: 
Município de Diogo de vasconcelos – CNPJ/CPF: 18 .295 .311/0001-90 
- Curso d’água: Córrego Camarim – Motivo: Considerando o § 3º dis-
posto no artigo 24 do Decreto nº 47 .705/2019 . Município: Diogo de 
vasconcelos – MG .
Arquiva-se o processo nº . 67428/2019 de 12/11/2019 . requerente: 
José Antônio de Freitas Junior – CNPJ/CPF: 338 .267 .906-00 - Curso 
d’água: Poço tubular – Motivo: Considerando os termos do artigo 24, 
§ 3º do Decreto nº 47 .705/2019 . Município: Araçaí – MG .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia na urGA Central Metropolitana . os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br . 
Belo Horizonte, 05 de outubro de 2020 .
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o Superintendente regional de Meio Ambiente do Noroeste de Minas, 
no uso de suas atribuições estabelecidas no Decreto Estadual 47 .383 de 
02 de março de 2018, cientificam os interessados abaixo relacionados 
das decisões proferidas nos processos administrativos de outorga de 
Direito de uso de recursos Hídricos:
Retificação:
Portaria nº 00220 de 29/01/2016 . onde se lê: outorgado: Evando Del-
fino Pereira. CPF: 920.883.176-00. Vazão Autorizada (l/s): 26,5. Finali-
dade: Irrigação de uma área de 25 ha através do método de pivô central, 
com o tempo de captação de 05:00 horas/dia no mês de janeiro, 02:00 
horas/dia nos meses de fevereiro, novembro e dezembro, 08:00 horas/
dia nos meses de março, julho e outubro, 11:00 horas/dia no mês de 
abril, 09:00 horas/dia no mês de maio, 06:00 horas/dia no mês de junho, 
12:00 horas/dia nos meses de agosto e setembro . Leia-se: outorgados: 
Evando Delfino Pereira e Vicente Paulo Moura. CPFs: 920.883.176-00 
e 012 .262 .666-49 . vazão Autorizada (l/s) 99,4 . Finalidade: Irrigação de 
uma área de 150,32 ha através do método de pivô central, com o tempo 
de captação de 08:00 hora/dia no mês de janeiro, 06:00 hora/dia nos 
meses de fevereiro, novembro e dezembro, 12:00 hora/dia nos meses 
de março, junho, julho e outubro, 18:00 hora/dia nos meses de abril e 
maio, 20:00 hora/dia nos meses de agosto e setembro . Município: João 
Pinheiro – MG .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na SuPrAM, NoroEStE DE MINAS . os dados contidos nas 
referidas decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .
mg .gov .br . Belo Horizonte, 05 de outubro de 2020 .
os Coordenadores das unidades regionais de Gestão das águas 
urga’s, da Zona da Mata e Alto São Francisco, no uso da competência 
delegada pelo Diretor Geral do Instituto Mineiro de Gestão das águas 
– Igam, por meio da Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cien-
tificam os interessados abaixo relacionados das decisões proferidas nos 
processos administrativos de outorga de Direito de uso de recursos 
Hídricos:
Retificações:
Retifica-se a portaria nº 02294 publicada dia 19/07/2017. Outor-
gada: Anglo American Minério de Ferro Brasil S .A ., CNPJ: 
02 .359 .572/0004-30 . onde se lê: vazão Autorizada (m³/h): 3,6 . Fina-
lidade: Consumo humano, com o tempo de captação de 25 minutos/
dia e 12 meses/ano . Leia-se: vazão Autorizada (m³/h): 5,04 . Finalidade: 
Consumo humano e industrial, com o tempo de captação de 04:00 horas 
e 12 minutos/dia e 12 meses/ano . Município: tombos - MG .
Retifica-se a portaria 03347 publicada em 17/11/2011. Outorgado: 
Hales Antônio de Carvalho . CPF: 176 .114 .586-04 . onde se lê: vazão 
outorgada (l/s): 55,6 . Finalidade: Irrigação de uma área de 60 ha . 
Leia-se: vazão outorgada (l/s): 88,14 . Finalidade: Irrigação de uma área 
de 95 ha . Município: Iguatama - MG .
Retifica-se a portaria 02506 publicada em 03/08/2017. Onde se lê: 
outorgada: Areias Santa Luzia Ltda – ME . CNPJ: 13 .911 .139/0001-39 . 
Leia-se: outorgada: Areias Santa Luzia Ltda . CNPJ: 13 .911 .139/0001-39 . 
Município: Santo Antônio do Monte - MG .

Retifica-se a portaria 00967 publicada em 30/03/2012. Outorgada: 
CrH Sudeste Indústria de Cimentos S/A - CNPJ: 21 .109 .697/0007-07 . 
onde se lê: Ponto captação: Lat . 20º19’22”S e Long . 45º34’27”W . 
Leia-se: Ponto captação: Lat . 20º19’28,50”S e Long . 45º34’34,87”W . 
Município: Arcos - MG .
Retifica-se a portaria 00968 publicada dia 30/03/2012. Outorgada: CRH 
Sudeste Indústria de Cimentos S/A - CNPJ: 21 .109 .697/0007-07 . onde 
se lê: Ponto captação: Lat . 20º19’27”S e Long . 45º34’33”W . vazão 
Autorizada (m3/h): 22,0 . Leia-se: Ponto captação: Lat . 20º19’24”S 
e Long . 45º34’29,3”W vazão Autorizada (m3/h): 7,109 . Município: 
Arcos - MG .
Retifica-se a portaria 00969 publicada dia 30/03/2012. Outorgada: CRH 
Sudeste Indústria de Cimentos S/A - CNPJ: 21 .109 .697/0007-07 . onde 
se lê: Ponto captação: Lat . 20º18’46”S e Long . 45º34’31”W . Leia-se: 
Ponto captação: Lat . 20º18’55”S e Long . 45º34’12,12”W . Município: 
Arcos - MG .
Cancelamentos:
Mantido o indeferimento da portaria nº 01810 publicada dia 06/11/2015 . 
requerente: José Carlos Cepera . CPF: 6393 .613 .308-53 . Processo 
04815/2015 . Motivo: Pelo não conhecimento do pedido de reconside-
ração, nos termos do Art . 37, Decreto 47705/2019, mantendo o motivo 
pelo qual foi indeferido . Município: oliveira – MG
Mantido o indeferimento da portaria nº 02776 publicada dia 24/08/2017 . 
requerente: Serviço de Saneamento Ambiental Municipal – SESAM . 
CNPJ: 20 .898 .698/0001-11 – Processo 18348/2015 . Motivo: Intempes-
tividade do pedido de reconsideração, mantendo o motivo pelo qual foi 
indeferido . Município: Carmópolis de Minas – MG .
Mantido o indeferimento da portaria nº 01235 publicada dia 
04/06/2019 . requerente: Alves Filho Indústria e Comércio Ltda . CNPJ: 
86 .550 .746/0001-94 . Processo 01496/2017 . Motivo: Pelo não conhe-
cimento do pedido de reconsideração, nos termos do Art . 37, Decreto 
47705/2019, mantendo o motivo pelo qual foi indeferido . Município: 
Nova Serrana - MG
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia nas urGA’s, ZoNA DA MAtA e ALto SÃo FrANCISCo . 
os dados contidos nas referidas decisões estarão disponíveis no site do 
IGAM, www .igam .mg .gov .br . Belo Horizonte, 05 de outubro de 2020 .
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A Coordenadora da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Zona da Mata, no uso da competência delegada pelo Diretor Geral do 
Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da Portaria 
Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 00596/2019, usuário: São José Energia S .A - CGH Jequeri, 
Jequeri, Deferido com condicionantes, Portaria n°2007680/2020 .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na urGA Zona da Mata . os dados contidos nas referidas deci-
sões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br . ubá, 
05 de outubro de 2020 .
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o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA tri-
ângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no uso da competência delegada pela 
Diretora Geral do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por 
meio da Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os 
interessados abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos 
administrativos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 10301/2018, usuário: Destilaria Cachoeira Ltda, tupa-
ciguara, Deferido com condicionantes, Portaria n°1907543/2020 . 
*Processo n° 08292/2018, usuário: M3 Participações Ltda, Patrocí-
nio, Deferido, Portaria n°1907545/2020 . *Processo n° 36037/2020, 
usuário: Henrique Alexandre da Costa, rio Paranaíba, Defe-
rido com condicionantes, Portaria n°1907552/2020 . *Processo n° 
30679/2020, usuário: valdinei José Gonçalves, Ibiá, Deferido com 

condicionantes, Portaria n°1907576/2020 . *Processo n° 30547/2020, 
usuário: José Luiz rodrigues, Pirajuba, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°1907579/2020 . *Processo n° 25752/2020, usuário: 
João Cristovan ribeiro, Frutal, Deferido com condicionantes, Porta-
ria n°1907582/2020 . *Processo n° 26294/2020, usuário: Argemiro 
rossi, Conceição das Alagoas, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1907584/2020 . *Processo n° 28438/2020, usuário: Adriano Pereira 
Dias, Coromandel, Deferido, Portaria n°1907585/2020 . *Processo n° 
35458/2020, usuário: Lúcio Gondim velloso, Carmo do Paranaíba, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1907587/2020 . *Processo 
n° 30633/2020, usuário: Alamir Ferreira da Cunha Júnior, Presidente 
olegário, Deferido com condicionantes, Portaria n°1907588/2020 . 
Processo n° 25340/2020, usuário: Walterson Pereira, Coromandel, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1907595/2020 . *Processo n° 
01757/2018, usuário: Elzi Faria da Silva, rio Paranaíba, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1907596/2020 . *Processo n° 33096/2020, 
usuário: Carlos Henrique Fernandes, Pedrinópolis, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1907597/2020 . *Processo n° 34877/2020, 
usuário: Jonas Barcellos Corrêa Filho, uberaba, Deferido com con-
dicionantes, Portaria n°1907598/2020 . *Processo n° 33846/2020, 
usuário: Sandra Fagotte Soares Milani, Guimarânia, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1907599/2020 . *Processo n° 60956/2019, 
usuário: Agropecuaria Minas Campo Ltda, Patrocínio, Deferido, Por-
taria n°1907600/2020 . *Processo n° 44560/2019, usuário: S .A . usina 
Coruripe Açúcar e álcool - Filial Campo Florido, Campo Florido, 
Deferido, Portaria n°1907603/2020 . *Processo n° 24652/2013, usu-
ário: Daterra Atividades rurais Ltda, Coromandel, Deferido, Porta-
ria n°1907614/2020 . *Processo n° 60778/2019, usuário: Luiz Hum-
berto Carneiro, tupaciguara, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1907678/2020 . *Processo n° 58048/2019, usuário: Luiz Humberto 
Carneiro, tupaciguara, Deferido, Portaria n°1907677/2020 . *Processo 
n° 22071/2020, usuário: Helen Fernanda Parada Segatto, Monte Ale-
gre de Minas, Deferido com condicionantes, Portaria n°1907670/2020 . 
*Processo n° 29908/2020, usuário: Milton Carlini, uberaba, Deferido 
com condicionantes, Portaria n°1907671/2020 .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia na urGA triângulo Mineiro e Alto Paranaíba . os dados contidos 
nas referidas decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .
mg .gov .br . uberlândia, 05 de outubro de 2020 .
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PortArIA IGAM Nº 063, DE 02 DE outuBro DE 2020 .
Dispõe sobre delegação de competência de chefia imediata para fins de 
Avaliação de Desempenho Individual e Avaliação Especial de Desem-
penho dos servidores do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas . 
o Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das águas - IGAM, 
no uso das atribuições previstas no art . 9º do Decreto 47 .866, de 19 de 
fevereiro de 2020, e, tendo em vista os dispostos no § 1º, do art . 10º, do 
Decreto nº 44 .559, de 29 de junho de 2007 e no art . 2º, do Decreto nº 
45 .851, de 28 de dezembro de 2011,
rESoLvE:
Art. 1ºFica delegada competência de chefia imediata para fins de Ava-
liação de Desempenho Individual e Avaliação Especial de Desempenho 
aos servidores constantes do anexo desta Portaria .
§ 1ºCaberá às chefias imediatas delegadas todas as competências pre-
vistas no Decreto nº 44 .559, de 29 de junho de 2007 e no Decreto nº 
45 .851, de 28 de dezembro de 2011 .
§ 2ºEsta delegação de competência se aplica ao ciclo avaliativo de 01 
de janeiro a 31 de dezembro de 2020 .
Art . 2ºo anexo desta Portaria será divulgado por meio eletrônico no 
sítio http://trilhasdosaber .meioambiente .mg .gov .br/mod/page/view .
php?id=6382
Art . 3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2020 .
MArCELo DA FoNSECA - Diretor-Geral
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Secretário: otto Alexandre Levy reis

Expediente
rESoLuÇÃo CoNJuNtA SEPLAG/PCMG Nº 10 .242, DE 2 DE outuBro DE 2020

Dispõe sobre retificação de posicionamento de servidor lotado no quadro de pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais, integrante das carreiras do 
Grupo de Atividades de Policiais Civis, nos termos da Lei Complementar nº 113, de 29 de junho de 2010 .
o SECrEtárIo DE EStADo DE PLANEJAMENto E GEStÃo no uso das atribuições conferidas pelo inciso vI do § 1º do artigo 93 da Cons-
tituição do Estado de Minas Gerais e oCHEFE DA PoLÍCIA CIvIL DE MINAS GErAIS, considerando a Lei Complementar nº 113, de 29 de 
junho de 2010 .
rESoLvEM:
Art. 1º Fica retificado, nos termos dos artigos 7º e 9ºda Lei Complementar nº 113, de 29 de junho de 2010, o posicionamento do servidor relacionado 
no Anexo Único desta resolução, em carreiras de Policiais Civis, constante no Anexo Único da resolução Conjunta nº 8012, de 02 de maio de 2011, 
publicada no Órgão Oficial dos Poderes do Estado de 03 de maio de 2011,tendo em vista, progressão concedida ao servidor, conforme ato nº280 de 
01 de setembro de 2020, com vigência anterior a retro mencionada Lei complementar .Parágrafo Único: o posicionamento a que se refere o caput 
deste artigo produzirá efeitos a partir de 30 de junho de 2010 .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 2 de outubro de 2020 .
otto ALExANDrE LEvY rEIS

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
WAGNEr PINto DE SouZA

Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais

ANExo ÚNICo
(a que se refere oart . 1º desta resolução )

PoLÍCIA CIvIL Do EStADo DE MINAS GErAIS
PoSICIoNAMENto CoNForME LEI CoMPLEMENtAr Nº 113 de 2010

CArrEIrA DE IP-II - INvEStIGADor DE PoLICIA II
SErvIDor AtIvo LotADo NA PoLÍCIA CIvIL DE MINAS GErAIS

onde se lê:

Nome do servidor Masp Dv Adm . PoSICIoNAMENtoANtES DA LC Nº 113/2010 PoSICIoNAMENtoAPÓS A LC Nº 113/2010
Carreira Nível Grau Carreira Nível Grau

Ivan Antonio Martins 546864 0 1 AP II B IP-II II B

Leia-se:

Nome do servidor Masp Dv Adm . PoSICIoNAMENtoANtES DA LC Nº 113/2010 PoSICIoNAMENtoAPÓS A LC Nº 113/2010
Carreira Nível Grau Carreira Nível Grau

Ivan Antonio Martins 546864 0 1 AP II C IP-II II C
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rESoLuÇÃo CoNJuNtA SEPLAG/IPSEMG Nº 10 .243, DE 2DE outuBro DE 2020
Dispõe sobre providências para anulação do reposicionamento de servidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
- IPSEMG, em carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo, nos termos do Decreto nº 45 .274, de 30 de dezembro 
de 2009 .
o SECrEtárIo DE EStADo DE PLANEJAMENto E GEStÃo no uso das atribuições conferidas pelo inciso vI do § 1º do artigo 93 da Cons-
tituição do Estado de Minas Gerais e o PrESIDENtE Do INStItuto DE PrEvIDÊNCIA DoS SErvIDorES Do EStADo DE MINAS 
GErAIS, e considerando o disposto no Decreto nº 45 .274, de 30 de dezembro de 2009;
rESoLvEM:
Art . 1º Fica anulado o reposicionamento de que trata o Decreto nº 45 .274, de 30 de dezembro de 2009, na parte a que se refere à servidora do Quadro 
de Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, integrante de carreira do Grupo de Atividades de Seguridade Social 
do Poder Executivo, identificada no Anexo Único desta Resolução, em função de desdobramento documprimento de determinação judicialcontida 
dos autos doprocesso nº6081111-67 .2015 .8 .13 .0024 .
Parágrafo único . o reposicionamento anulado a que se refere o caput é aquele anteriormente publicado pela resolução Conjunta indicada na tabela 
constante do Anexo Único desta resolução .
Art . 2º - Para a anulação do reposicionamento de que trata essa resolução, foram considerados os registros atuais e históricos constantes da pasta 
funcional do servidor, de responsabilidade da instituição de lotação ou aposentação dos servidores .
Art . 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 2 de outubro de 2020 .
otto ALExANDrE LEvY rEIS

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

MArCuS vINICIuS DE SouZA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

Anexo Único
(a que se refere o artigo 1º desta resolução)

SErvIDor MASP ADMISSÃo rEPoSICIoNAMENto ANuLADo
HELENICE DE oLIvEIrA CoStA 1072244-5 1 resolução Conjunta SEPLAG/IPSEMG  Nº 8476, de 12 de outubro de 2011
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202010052213280115.


