
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SUPRAM LESTE MINEIRO - Unidade de Protocolo

 
Governador Valadares, 05 de outubro de 2020.

  

Empreendimento: SF Mineração Ltda
CPF / CNPJ: 07.711.331/0001-89

Município: Santa Maria de Itabira

 

Selecione o motivo do seu peticionamento: Recurso Indeferimento de pedido de licença
ambiental

 

1. PROCESSOS DIGITAIS
 

1.1 AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS RELATIVAS A CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DIGITAL:
Nº da solicitação no Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA:
____________________________________
(......) Dispensa de EIA/RIMA

(......) Avaliação de intervenção em rio de preservação de meio ambiente

(......) Aprovação de não comprometimento de função especifica de conectividade da área
(Vetor Norte)

(......) Aprovação de justificativa técnica de que a instalação do empreendimento implicará na
sua operação, conforme previsto no Art. 8, §3º da DN 217/17.

(......) Parecer técnico de não incremento da ADA.

(......) Termo de Ajustamento de Conduta – TAC

(......)
Outros:___________________________________________________________________________

 

 

1.2 OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
Nº da solicitação no Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA (caso haja):
____________________________________
(......) Requerimento de novo processo.

(......) Requerimento de renovação de Portaria.

(......) Requerimento de retificação de Portaria.

(......) Requerimento de retificação de Portaria de outorga coletiva.

(......) Requerimento de cadastro de usos isentos de outorga.

(......) Requerimento de reanálise de outorga.

(......) Notificação de intervenção emergencial.
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(......) Requerimento de autorização de perfuração de poço tubular.

(......)
Outros:___________________________________________________________________________

 

 

1.3 (......) AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL VINCULADA A PROCESSO
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Nº da solicitação no Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA:
____________________________________
 

1.4 (......) RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 

1.5 SOLICITAÇÕES PÓS LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Nº do processo no Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA:
____________________________________
(......) Entrega de cumprimento de condicionantes

(......) Revisão de condicionantes

(......) Prorrogação de licenças

(......) Adendos ao parecer

(......) Análise de recurso interposto por deferimento, indeferimento, arquivamento ou anulação
de licença.

(......)
Outros:___________________________________________________________________________

 

 

2. PROCESSOS FÍSICOS

 

2.1 PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS EM PROCESSOS FÍSICOS EXISTENTES.
 

Selecione uma das opções abaixo (Somente para casos de protocolo de documentos
em processos físicos já existentes):
 

(......) Opto por incluir DAE neste peticionamento referente aos custos da reprografia, desde que
não se trate de mapas ou plantas. (Somente para casos de protocolo de documentos em
processos físicos já existentes)
 

(...X...) Opto por enviar os documentos deste peticionamento através do serviço de correios,
ciente que estes deverão chegar à Supram no prazo máximo de 07 dias, sob pena deste
peticionamento ser invalidado. (Somente para casos de protocolo de documentos em
processos físicos já existentes).
 

Nota 1: Os documentos postados pelos correios deverão ser idênticos aos peticionados
via SEI. Em caso de divergência serão considerados os documentos encaminhados via
SEI.
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Nota 2: Solicitamos que no envio dos documentos pelos Correios uma cópia deste formulário
seja encaminhada, com o número do processo SEI.

 

Observação: Para fins de tempestividade, considera-se protocolados os documentos
na data de geração do recibo eletrônico de protocolo do SEI.
 

 

Assunto: Recurso Indeferimento de pedido de licença ambiental - PROCESSO COPAM Nº
08854/2008/001/2019 – SF Mineração Ltda

 

 

Declaro para os devidos fins que aceito e adiro expressamente por receber intimações relativas
aos processos de competência do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
SISEMA (Semad, IEF, Igam e Feam), por meio de correio eletrônico, através do Sistema
Eletrônico de Informações – SEI, nos termos do Decreto 47.222/2017.

 

Para tal fim, indico o endereço eletrônico supra referenciado, comprometendo-me a informar,
inclusive, alterações posteriores.

 

Declaro, ainda, estar ciente de que, em se tratando de intimação por meio de correio eletrônico,
esta considerar-se-á efetivada no 10 (décimo) dia a contar do envio da mensagem, caso não
haja outro prazo estabelecido no documento de intimação enviado.

 

Município e data.

Documento assinado eletronicamente por Alexandra Alves de Assis Reis, Usuário
Externo - Procuradora, em 05/10/2020, às 23:56, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
20241604 e o código CRC E0DD7A0D.

Referência: Processo nº 1370.01.0043135/2020-16 SEI nº 20241604
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À Exma. Superintendente da SUPRAM  Leste Mineiro, 
Sra Gesiane Lima e Silva 
Rua Oito, 146 - Ilha dos Araújos 
Governador Valadares - CEP: 35.020-700 
 

 

Referência:  PROCESSO COPAM Nº 08854/2008/001/2019  SF Mineração 
Ltda  

Assunto: Recurso Indeferimento de pedido de licença ambiental  
 

Tendo como base o artigo nº 40 do Decreto Estadual Nº 47383 DE 
02/03/2018, a SF MINERAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 07.711.331/0001-89, sendo 
dados: 

 

 

 

 
 

vem MUI RESPEITOSAMENTE apresentar recurso quanto ao 
indeferimento de pedido de licença ambiental, Processo PA COPAM Nº 
08854/2008/001/2019, referente ao empreendimento, localizado na 
Fazenda Ponte da Raiz, município de Santa Maria de Itabira/MG. 

 

 

O indeferimento do pedido de licenciamento ambiental da SF Mineração Ltda 

motivado pelo parecer Único Nº: 0103630/2020, foi publicado no Minas Gerais 

de 07/03/2020.
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De acordo com o Decreto Estadual nº: 47.383/02/03/2018, artigo 40, 43 e 44 

(destaque a seguir), cabe recurso, por parte da SF Mineração Ltda, quanto a 

decisão que indeferiu o pedido de licenciamento, no prazo de 30 dias.

Cabe recurso envolvendo toda a matéria objeto da decisão que:
I deferir ou indeferir o pedido de licença
Art. 43 São legitimados para interpor os recursos de que trata o art. 40:

I o titular de direito atingido pela decisão, que seja parte no respectivo processo 
de licenciamento;
Art. 44 O recurso deverá ser interposto no prazo de trinta dias, contados da 

data da publicação da decisão impugnada, por meio de requerimento escrito e 
fundamentado, facultando-se ao recorrente a juntada de documentos que 
considerar convenientes.

A publicação, como dito, se deu no dia 07/03/2020, um sábado, razão 

porque a contagem do prazo de 30 dias começou no primeiro dia útil seguinte, 

isto é em 09/03/2020.

Ocorre, porém, que em 19/03/2020 o Decreto nº: 47.890 de 19/03/2020, 

publicado no dia seguinte, 20/03/2020, tendo em vista a SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO- Decreto nº: 113, de 

12/03/2020, art. 1º- que, no seu art. 5º decretou a suspensão dos prazos dos 

processos administrativos em Minas, processos estes de qualquer espécie

ou natureza, tanto para o interessado, ou processado, e Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional  no âmbito do Poder Executivo, até o dia 30 de 

abril de 2020.

No parágrafo primeiro de tal Decreto, diz que a contagem dos prazos dos 

processos administrativos recomeçará a partir do primeiro dia útil seguinte ao 

término da suspensão.

Ocorre, no entanto, que o prazo previsto no artigo 5 do Decreto nº: 47.890 de 

19/03/2020 foi prorrogado sucessivamente por ocasião de cinco Decreto, a 

saber:

- Decreto nº 47.932, de 29/4/2020;
- Decreto nº 47.966, de 28/5/2020;
- Decreto nº 47.994, de 29/6/2020;
- Decreto nº 48.017, de 30/7/2020;
- Decreto nº 48.031, de 31/8/2020.
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Finalmente, em 31/08/2020, o Decreto Estadual Nº 48031 determinou, a 

partir de 15 de setembro de 2020, o retorno da tramitação dos processos 

administrativos de que trata o caput do art. 5º do Decreto nº 47.890, de 19 de 

março de 2020.

Em conclusão, como só decorreram 12 dias - de 09/03/2020 até 

20/03/2020, inclusive-, restando, pois, 18 dias do prazo referido, o qual tendo 

sua contagem reiniciada em 15/09/2020, terminará em 05/10/2020 (1º dia útil 

ao término do prazo).

Logo, tempestivo é o presente e como tal deve ser tratado, o que ora se 

requer com as consequências cabíveis.

 

 

Ver relatório a seguir. 

 

Atenciosamente, 

 

Belo Horizonte, 05 de Outubro de 2020. 
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Relatório de Argumentos em resposta ao Ofício SEMAD 

SUPRAM LM Nº 020/2020 

 

 

 

 

PROCESSO COPAM Nº 08854/2008/001/2019 

SF MINERAÇÃO LTDA 
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1. Objetivo 

A presente relatório tem objetivo apresentar esclarecimentos de todos os pontos elencados 

pelo Parecer Único Nº 0103630/2020 referente análise do licenciamento ambiental, 

processo PA COPAM Nº 08854/2008/001/2019, na modalidade LAS/RAS do 

empreendimento da SF Mineração Ltda, localizado na Fazenda Ponte da Raiz, município 

de Santa Maria de Itabira/MG 

 

2. Processo Judicial x Anuência do Superficiário 

Ver anexo D 

 

3. Arquivos shp ou kml 

Segue mídia digital (Anexo A) contendo arquivos shp. 

 

4. Intervenção Ambiental  

A SF Mineração Ltda informa que não haverá intervenção ambiental referente a 

supressão de vegetação em decorrência da implantação do empreendimento. 

O empreendimento não está localizado e não irá intervir em área de reserva legal ou área 

de proteção permanente. A propriedade denominada Ponte da Raiz, matrícula Nº 3603 do 

Cartório de imóvel de Itabira/MG, possui CAR sob Nº MG-3158003-

9D33968BD166456EA4BA485C6D766972, com área de reserva legal  equivalente a mais 

de 20% da área total do imóvel. 

Cabe também colocar que a Fazenda Ponte da Raiz apresenta grandes áreas de pastagem 

devido à atividade agropecuária que é realizada no local.  

No anexo II do Relatório Ambiental Simplificado protocolado em 01.NOV.2019 foi 

apresentado a clara evidência da realização da atividade de criação de gado na área do 

imóvel tanto pela vegetação quanto pela presença de fezes de animais.  
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Foto 1 - (A)capim gordura Melinis minutiflora, (B)capim brachiária Brachiaria decumbens. 

 

Foto 2 – Evidencia de presença de animais na area do imóvel (A)fezes de Bos taurus, (B)fezes de 
Equus caballus. 

 

O imóvel apresenta grandes areas destinadas  à pastagem sendo a vegetação presente 

reflexo desta atividade.  

 

 

Foto 3 – A Esquerda: Vista da area do imóvel. A direita: Evidência de criação de gado no local 
devido à presença de bebedouro.  
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Além disso, é relevante colocar que, onde ocorre afloramentos rochosos normalmente não há desenvolvimento de vegetação significativa 

ou de grande porte devido à pequena espessura de solo (ver figuras 3,4 e 5).  

 

 

Foto 3 – Vista de afloramento rochoso na area do imóvel 
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Foto 4 – Detalhe de afloramento rochoso na area do imóvel 

Fota 5 – Vista de afloramento rochoso em area de encosta 
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5. APA – Municipal Córrego da Mata 

A APA – Municipal Córrego da Mata criada pela Lei Nº 1.172 de 11/09/02, encontra-se 

dentro dos limites do município de Santa Maria de Itabira. Segundo pode ser verificado no 

arquivo shp (Anexo A ) e na planta do empreendimento (Anexo B), a Fazenda Ponte da 

Raiz onde está localizado o empreendimento minerário encontra-se FORA DOS 

LIMITES da APA – Municipal Córrego da Mata.  

A ADA e AID distam mais de 400m dos limites da APA que inclusive fica localizada na 

margem oposta do Rio Tanque. 

Desta forma, o empreendimento minerário não causará quaisquer impactos na 

referida APA. 

 

6. Atividades segundo DN 217/2017 

As atividades a serem desenvolvidas na área do processo ANM Nº 833.033/1989, passíveis 

de licenciamento ambiental, segundo a DN 217/2017 são: 

 

Código Atividade Descrição da atividade Parâmetro Quantidade Unidade  Classe 

A-02-07-0 
Lavra a céu aberto - Minerais não metálicos, exceto 
rochas ornamentais e de revestimento 

Produção bruta 100.000,000 t/ano 

3 

-   - 

A-05-05-3 
Estrada para transporte de minério/estéril externa aos 
limites de empreendimentos minerários 

Extensão 0,870 km 

2 

-   - 

 

6.1. Lavra a Ceu aberto- Minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de 
revestimento (A-02-07-0) 

 

Sobre a produção bruta estima-se que inicialmente a produção será de 50.000t/ano 

podendo alcançar 100.000t/ano ao longo do tempo de vida do empreendimento. Segue 

abaixo para informação, projeção da produção: 

 

Ano 1 2 3 4 5 6 

Produção (t/ano) 50.000,00  50.000,00  78.000,00  90.000,00  95.000,00 100.000,00  

 

Segue atualização do módulo 4 – Caracterização do Empreendimento do RAS para a 

produção  máxima de 100.000t/ano. 
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MÓDULO 4 – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

4.1 ÁREA DO EMPREENDIMENTO 

Área total (ha) 3,28 Área Construída (ha) 0,62 

Área de lavra (ha): 2,65 Área de servidão (ha) 0,00 

Área diretamente afetada pelo 

empreendimento (ha): 2,66 Área impactada (ha):1 3,28 

Existe área degradada dentro da área do 

empreendimento?   

( X  ) Não.OBS.: Toda a área onde será implantado o 

empreendimento encontra-se antropizada por atividade 

agropecuária, conforme relatório fotográfico apresentado no 

Anexo II do RAS 

(  ) Sim     

Existe área reabilitada ou em reabilitação dentro da 

área do empreendimento?   

(  X  ) Não  

(   ) Sim    Área (ha):  

Percentagem das áreas reabilitadas ou em 

reabilitação em relação às áreas degradadas (%) 
O imóvel possui reserva legal averbada (20%) e área de app 

devidamente cadastrados no CAR. 

4.2 RECURSOS HUMANOS 

Nº de funcionários do setor de 

produção 
07 (sete) 

Nº de funcionários 

do setor 

administrativo  

03 (três) 
Nº total de 

funcionários 
10 (dez) 

4.3 REGIME DE OPERAÇÃO 

Nº de turnos de trabalho por dia 1 (hum) Nº horas de trabalho por turno:  8 (oito) 

Nº de meses de trabalho por ano 12 (doze) Nº de dias de trabalho por semana 5 (cinco) 

As atividades do empreendimento 

são sazonais, com paralisação ou 

redução da operação em algum 

período do ano? 

(  ) Não 

( X ) Sim 

 

Paralisação 

 

 

 

Atividade(s) 

 

 

 

 

Meses do ano 

 

 

 

Redução 

da 

operação 

 

 

Atividade(s) 

 

As atividades de lavra serão 

reduzidas nos meses de maior 

pluviosidade. 

Meses do ano 
Novembro a Março 

 

Porcentagem de 

redução em relação 

à produção máxima 

(%) 

50 (cinquenta) 

 
1 Área impactada: toda área com diversos graus de alteração, tanto dos fatores bióticos quanto abióticos causados pela 

atividade de mineração (Portaria DNPM 237/2001, NRM 21). 
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4.4 PRODUÇÃO MINERAL 

 

 

Informe ao lado inserindo quantas linhas forem 

necessárias: 

 

Substância mineral: FELDSPATO 

Rocha matriz: PEGMATITO 

Substância mineral: Quartzo + Feldspato (agregado para porcelanato) 

Rocha matriz: PEGMATITO 

Substância mineral:  

Rocha matriz:  

Movimentação 

Bruta (ROM) 

Toneladas/ano  100.000,00 Porcentagem de recuperação na lavra 

(razão minério/estéril( (%) 
100% 

m3/ano 40.000,00 

Produto(s) 

principal(is) (listar 

abaixo) 

Produção líquida/mês 

(listar abaixo) 

Subproduto(s) 

(listar abaixo) 
Produção líquida/mês (listar abaixo) 

Toneladas m3 Toneladas m3 Toneladas m3 

Feldspato + 

quartzo 
8.333,00 3.333,00     

       

       

Capacidade 

nominal instalada 

de produção dos 

equipamentos de 

extração/mês 

Toneladas 11.904,3 Porcentagem de extração 

em relação a capacidade 

nominal instalada de 

produção dos equipamentos 

(%) 

70 m3 4.761,4 

m2  

Reserva mineral 

m3 185.675,00 Vida útil 

da jazida 

(anos) 

6,0 

Avanço 

anual de 

lavra (ha): 

0,44 
Toneladas 464.187,50 

Produção de rejeito por 

mês (m³) 
Não se aplica Produção de estéril por mês (m³) 0,00 

Produção de rejeito por 

mês (t) 
Não se aplica Produção de estéril por mês (t) 0,00 

NOTA 1: Nos casos de produção sazonal, preencher com dados referentes ao período de produção máxima.  

NOTA 2: Alterar as unidades de medida conforme a realidade do empreendimento. 

4.5 MÉTODO PRODUTIVO 

Descrever abaixo o(s) método(s) produtivo(s) utilizado(s) pelo empreendimento:  

Desmonte 

(   ) Manual 

(  X ) Mecânico 

(   ) Hidráulico 

(   ) Por explosivos 

(   ) Outro; Especificar ______________ 

Disposição de estéril/rejeito 

(   ) Pilhas 

(   ) Barragens 

(   ) Cavas 

(  X ) Outro; Especificar Não haverá geração de estéril . 
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Método de Lavra 

( X  ) Céu aberto 

    ( X  ) Lavra em bancadas 

  (   ) Lavra em tiras 

  (   ) Dragagem em leito de rio 

  (   ) Dragagem em cava 

aluvionar 

  (   ) Outro; Especificar 

____________ 

(   ) Subterrânea 

  (   ) Câmaras e pilares 

  (   ) Corte de aterro 

  (   ) Block caving 

  (   ) Recalque 

  (   ) Sublevel Stope 

  (   ) Sublevel Caving 

  (   ) Outro; Especificar 

______________ 

Há beneficiamento? 

( X  ) Não 

(   ) Sim: 

  (   ) Britagem 

  (   ) Moagem 

  (   ) Classificação 

  Método de concentração:  ______________________ 

Existem correias transportadoras de minério ? (   ) Sim ( X  ) Não 

 

As correias transportadoras estão enclausuradas? (   ) Sim (   ) Não 

 

Existem estradas de transporte de minério internas ao 

empreendimento?  

(   ) Sim ( X  ) Não 

Há tratamento de água nova? (   ) Sim ( x ) Não 

 De onde a água é proveniente? 

Concessionária  

Há recirculação de água (   ) Sim ( X  ) Não 

 Qual o percentual de utilização de água 

recirculada? _NÃO SE APLICA___ 

Sistema de drenagem das áreas de apoio 

(   ) Enrocamentos 

(   ) Tapetes drenantes 

(   ) Rápidos em cascatas 

( X ) Canaletas em solo 

( X ) Canaletas Impermeabilizadas 

(   ) Bueiros 

(   ) Outro; Especificar _____________ 

Sistema de drenagem da pilha de estéril 

(   ) Enrocamentos 

(   ) Tapetes drenantes 

(   ) Rápidos em cascatas 

(   ) Canaletasem solo 

(   ) Canaletas Impermeabilizadas 

(   ) Bueiros 

(   ) Outro; Especificar Não haverá pilha de 

estéril/rejeito 

Sistema de drenagem da área de lavra 

(   ) Enrocamentos 

(   ) Tapetes drenantes 

(   ) Rápidos em cascatas 

(  X ) Canaletas em solo 

(   ) Canaletas Impermeabilizadas 

(   ) Bueiros 

(   ) Outro; Especificar _____________ 

Qual o destino da água proveniente do sistema 

de drenagem? 

( X  ) Bacia de decantação 

(   ) Barramento 

(   ) Dique(s) 

(   ) Outro; Especificar ____________________ 

Forma de armazenamento do minério: 

( X  ) Pilha(s) 

(   ) Galpão coberto 

(   ) Galpão enclausurado 

(   ) Ao ar livre 

(   ) Nenhum 

(   ) Outro; Especificar ________________________ 

Há oficina mecânica? ( X  ) Sim (   ) Não Possui posto ou unidade de abastecimento de combustíveis? 

(  ) Sim (  X ) Não 

 

 

4.5.1 Equipamentos de desmonte, carregamento, transporte e disposição 
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Descrição dos 

equipamentos 

Tipo do 

equipamento 
Quantidade 

Capacidade máxima 

de produção 
Produção efetiva 

(  X ) Caminhão Volvo NL 320  

6 x 4 
2 150m3/equipamento/dia 75m3/equipamento/dia 

( X  ) Escavadeira e215 Ney 

Holland 
1 75m3/equipamento/dia 60m3/equipamento/dia  

(  X ) Pá Carregadeira W20 - E 

CASE; CAT 

924 

3 90m3/equipamento/dia 80m3/equipamento/dia 

(   ) Trator de esteira     

(   ) Perfuratriz     

(   ) Compressor     

(   ) Rompedor hidráulico     

(   ) Martelete     

(   ) Outros (Especificar)     

( X) Caminhão Pipa de 30m3 Caminhão 

pipa 

1 30m3 30m3/dia 

(X) Bomba Centrifuga Bomba 

Centrifuga 

5CV 

1 2l/s 1l/s 

4.5.2 Materiais e insumos utilizados (ex. combustíveis, lubrificantes, massa expansiva, cordel detonante, fio 

diamantado, etc.) 

Tipo de material Descrição 
Consumo 

mensal 
Acondicionamento 

Armazenamento/ 

Destino 

Combustível Oleo Diesel 6.900,00 

Não haverá 

acondicionamento no 

local do 

empreendimento, 

devido à proximidade 

com o centro 

comercial da cidade 

de Santa Maria de 

Itabira 

- 

Lubrificante 
Oleo 

hidráulico/lubrificante 
150 

TEMPORÁRIO: Em 

barris e em depósito 

de resíduos 

temporário conforme 

preconiza a NBR 

12.235:1992 

O óleo usado/velho  será 

recolhido por empresa 

autorizada pela ANP 

(Agência Nacional de 

Petroleo) regurlamente 
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6.2. Acessos 

Verificando mais acuradamente a respeito da estrada de transporte de minério/estéril 

externa aos limites do empreendimento minerário constatou-se a necessidade de dois 

acessos à área do empreendimento, a saber: o primeiro acesso para a área de lavra e outro 

de acesso para a área administrativa, totalizando 870m de acessos. Tais acessos 

encontram-se representados na Planta topográfica planialtimétrica georreferenciada 

(Anexo B). Segue abaixo atualização do item 4.6.3 do RAS: 

 

4.6.3 ESTRADAS 
(A-05-05-3 – Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de empreendimentos minerários) 

A atividade é objeto de licenciamento deste RAS? 
(  ) Não  (Passe para o próximo item)    

( X ) Sim       

Coordenadas de início do  1º trecho (area de lavra) 
(UTM ou Lat/Long, Datum Sirgas 2000): 

Latitude -  19°23'36.21"S 
Longitude -  43° 5'8.04"O 

Coordenadas de final do 1º trecho 
(UTM ou Lat/Long, Datum Sirgas 2000): 

Latitude -  19°23'49.20"S 
Longitude  43° 5'7.86"O 

Coordenadas de início do  2º trecho (administrativo) 
(UTM ou Lat/Long, Datum Sirgas 2000): 

Latitude - 19°23'49.12"S 
Longitude - 43° 5'4.15"O  

Coordenadas de final do 2º trecho 
(UTM ou Lat/Long, Datum Sirgas 2000): 

Latitude - 19°23'40.88"S 
Longitude - 43° 5'2.49"O 

( X  ) Pista Simples     
(   ) Pista Dupla 

Largura de cada 
pista (m):6 

Tipo de pavimentação terra 

Volume médio diário de veículos 10 Tipos de veículos que 
realizam o transporte 
de minério/estéril 

Caminhão 12t 

Estado de conservação  
 

Estrada de terra com conservação através de equipamento tipo motoniveladora 
(patrol) 

Descrever abaixo sistema de drenagem pluvial implantado/planejado e as ações de manutenção executadas/planejadas 

para a estrada ao longo de sua operação: 

 

O empreendimento está localizado a 13,2 km do Municipio de Santa Maria de Itabira em zona rural na fazenda 

denominada Ponte da Raiz. O acesso até o local se dá através da BR 120, de onde se segue por 8 km 

aproximadamente partindo-se do centro do município de Santa Maria de Itabira. A partir daí toma-se acesso 

a direita em estrada vicinal de terra imediatamente antes da ponte sobre o Rio Tanque. Em estrada de terra 

vicinal de terra segue-se por mais 4,9 km até próximo ao local.  

Serão construídos 2 trechos de estrada totalizando 870 m, à partir da estrada vicinal, a saber: 

O primeiro acesso até a área de lavra apresenta 435m;  

O segundo acesso até a área administrativa/oficina contempla 435m.  

No caso do segundo acesso será realizado apenas o alargamento de trilha existente e construção de 

estruturas de drenagem de águas pluviais. 

Ambos acessos terão estruturas de drenagem do tipo bigode, a cada 50 m em trechos com baixa declividade 

e a cada 30 m em trechos mais íngremes. As saídas d’água serão controladas de modo a dispersar o fluxo 

em gradientes mais suaves permitindo assim sua infiltração. 

Os acessos serão terraplenados periodicamente com equipamento tipo motoniveladora e caso necessário 

será aplicada brita/cascalho. 
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Periodicamente, principalmente nos meses secos do ano, será realizada aspersão de água com caminhão 

pipa nos acessos para mitigar emissão de material particulado (poeira) devido à movimentação de 

caminhões. 

 

6.3. Uso da Água 

.MÓDULO 5 – ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

5.1 USO DE ÁGUA 

Finalidade do consumo de água 

Consumo por finalidade (m3/dia) Especificar a 

origem (ex. poço, 

captação superficial, 

concessionária, 

etc.). 
Máximo Médio 

( X  ) Consumo humano (sanitários, refeitório etc) 0,5 0,3 Concessionária 

(   ) Processo de beneficiamento    

(   ) Lavagem de pisos e equipamentos    

( X  ) Aspersão de vias 
30,0 10,0 

Uso 

insignificante 

(   ) Outras finalidades (especificar)    

Consumo total mensal 30,5 10,3  

 

Foi questionado no parecer único a respeito da logística de fornecimento da água bem 

como estruturas de apoio compatível ao volume necessário de aspersão das vias. 

 

Neste aspecto segue esclarecimentos: 

• Água para consumo humano: Na área administrativa será instalada caixa d’água de 

5000litros que deverá ser abastecida por concessionária através de caminhão pipa 

(água potável) até 2x por mês para atender a demanda.  

• Água para aspersão de vias: Visando uma redução de custos do empreendimento, 

optou-se por Outorga d’água de Uso Insignificante para atendimento a esta 

demanda. O volume máximo de 30m3/dia de água (não potável) será fornecido 

diariamente por captação no Rio Tanque, Bacia do Rio Doce, Sub Bacia DO3- Rio 

Santo Antônio, conforme Outorga de Uso insignificante Nº 186847/2020 (ver anexo 

C). Será instalada bomba para captação no Rio Tanque nas coordenadas informadas 

que alimentará castelo d’água de 40m3, localizado na área do escritório/oficina. 

Diariamente, o caminhão pipa do empreendimento será abastecido pelo castelo 

d’água (exclusivo para água industrial) para aspersão das vias de modo a mitigar a 

emissão de particulado (poeira) na área do empreendimento e nos acessos. 
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Figura 01 – Planta de situação do empreendimento SF Mineração Ltda – Fazenda Ponte da Raiz
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7. Anexo A – Arquivo SHP 
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8. Anexo B – Planta de Detalhe Georreferenciada 
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9. Anexo C – Outorga de uso Insignificante 
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10. Anexo D – Processo Judicial x Anuência do Superficiário 
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11.Anexo E – Contrato Social 
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CERTIDÃO DE REGISTRO DE USO INSIGNIFICANTE DE RECURSO HÍDRICO

Número da Certidão: 0000186847/2020

O Diretor Geral do INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM, certifica que a
captação de 1,000 l/s de águas públicas do RIO TANQUE, durante 09:00 hora(s)/dia, no ponto
de coordenadas geográficas de latitude 19° 23' 42,29''S e de longitude 43° 4' 38,56''W, para fins
de Extração mineral, realizado por SF MINERAÇÃO LTDA, portador do CPF/CNPJ nº
07.711.331/0001-89, no Município de SANTA MARIA DE ITABIRA-MG, é uso de recurso hídrico
considerado como insignificante de acordo com a Deliberação Normativa CERH-MG nº 09 de 16
de junho de 2004, e, nos termos do § 1º do art. 18 da Lei Estadual nº 13.199 de 29 de janeiro de
1999, não está sujeito a outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas tão somente a
cadastro.
A presente certidão tem o prazo de validade de 03 (três) anos, contados a partir da data de sua
expedição.

Esta certidão poderá ser cancelada caso sejam descumpridas as condições estabelecidas no
primeiro parágrafo.

Certificamos, ainda, que caso as condições ora apresentadas pelo requerente se alterem, faz-se
necessário comunicação a este Instituto para reavaliação do caso.

Esta Certidão não dispensa nem substitui a obtenção, pelo(a) usuário(a) de recursos hídricos, de
certidões, atestados, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal,
estadual ou municipal.

Esta Certidão produz, perante terceiros, os mesmos efeitos jurídicos de outorga de direito de uso
de recursos hídricos, sujeitando o(a) usuário(a) de recursos hídricos à fiscalização do Estado e,
no que couber, às penalidades contidas na legislação de recursos hídricos.

Número do Processo: 0000012041/2020

Chave de Acesso: MEVU.PJ0N.7P

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

Certidão emitida via Sistema de cadastro de uso insignificante de recursos
hídricos, de acordo com os dados fornecidos, em

Válida até 06/04/2023

A autenticidade desta certidão está disponível no endereço:
ou através do QRcode impresso

http://usoinsignificante.igam.mg.gov.br/mrhi/validarCertidao.xhtml

06/04/2020
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A autora deu entrada no licenciamento ambiental mencionado, junto à SUPRAM-LM, em 11.11.2019, na modalidade de 
Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS), via Relatório Ambiental Simplificado (RAS), e de acordo com o as 
informações prestadas pelo empreendedor/consultoria ambiental, as quais enquadrou o empreendimento em classe 3 e 
critério locacional 0, recebendo o Parecer Técnico de Licença Ambiental Simplificada (RAS), datada de 06.03.2020, nº 
0103630/2020, informando que restou prejudicada a análise do licenciamento ambiental, tendo em vista a inexistência 
da devida instrução processual, considerando que deveria o empreendedor apresentar à formalização do processo a 
anuência dos proprietários do terreno em que se localizará o seu empreendimento, no caso, os réus da presente ação. 
 
Acontece que a SF Mineração Ltda se tornou a titular de direito minerário do processo ANM Nº 833.033/1989 
após cessão total da empresa Construtora Sul América Ltda conforme DOU de 20.DEZ.2006. A empresa 
Construtora Sul América Ltda por sua vez tornou-se titular do respectivo direito minerário após cessão total do 
Sr Teofilo Procopio Drumond conforme DOU de  
 
A área objeto do processo ANM Nº 833.033/1989 foi objeto de processo judicial nº2.7249/97, junto ao juízo da 2ª Vara 
Cível desta Comarca de Itabira-MG, para a avaliação judicial da indenização devida ao superficiário, em razão de 
atividade minerária mineral decorrente de requerimento proposto ao antigo DNPM, hoje ANM. Neste referido processo 
houve o depósito integral do valor arbitrado pelo juízo, por parte do titular da pesquisa mineral e o levantamento deste, 
pelo superficiário da área.   
 O Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, que trata do Código de Mineração Brasileiro, em seus artigos 
27 e 60 estabelece que: 
 

Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e 
também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou 
particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos 
proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização 
pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, 
observadas as seguintes regras: 
 
I- A renda não poderá exceder ao montante do rendimento líquido máximo da propriedade 
na extensão da área a ser realmente ocupada; 
II- A indenização por danos causados não poderá exceder o valor venal da propriedade na 
extensão da área efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa, salvo no caso 
previsto no inciso seguinte; 
III- Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins agrícolas e pastoris toda a 
propriedade em que estiver encravada a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a 
indenização correspondente a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de toda a 
propriedade; 
IV- Os valores venais a que se referem os incisos II e III serão obtidos por comparação 
com valores venais de propriedade da mesma espécie, na mesma região; 

V- No caso de terrenos públicos, é dispensado o pagamento da renda, ficando o titular da 
pesquisa sujeito apenas ao pagamento relativo a danos e prejuízos; 
VI- Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, 
não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do 
solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., 
dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver 
situada a jazida, cópia do referido título; 

VII- Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento dessa comunicação, o Juiz 
mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere este 
artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil ; 

VIII- O Promotor de Justiça da Comarca será citado para os termos da ação, como 
representante da União; 

IX- A avaliação será julgada pelo Juiz no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data do despacho a que se refere o inciso VII, não tendo efeito suspensivo os recursos 
que forem apresentados; 
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X- As despesas judiciais com o processo de avaliação serão pagas pelo titular da 
autorização de pesquisa; 

XI- Julgada a avaliação, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará o titular a depositar quantia 
correspondente ao valor da renda de 2 (dois) anos e a caução para pagamento da 
indenização; 

XII- Feitos esses depósitos, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará os proprietários ou 
posseiros do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa, e comunicará seu despacho ao 
Diretor-Geral do D. N. P. M. e, mediante requerimento do titular da pesquisa, às 
autoridades policiais locais, para garantirem a execução dos trabalhos; 

XIII- Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o Diretor-Geral do D. N. P. M. o comunicará ao 
Juiz, no prazo e condições indicadas no inciso VI deste artigo; 

XIV- Dentro de 8 (oito) dias do recebimento da comunicação a que se refere o inciso 
anterior, o Juiz intimará o titular da pesquisa a depositar nova quantia correspondente ao 
valor da renda relativa ao prazo de prorrogação; 

XV- Feito esse depósito, o Juiz intimará os proprietários ou posseiros do solo, dentro de 8 
(oito) dias, a permitirem a continuação dos trabalhos de pesquisa no prazo da 
prorrogação, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e às autoridades 
locais; 

XVI- Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da respectiva autorização e o Diretor-
Geral do D. N. P. M. Comunicarão o fato ao Juiz, a fim de ser encerrada a ação judicial 
referente ao pagamento das indenizações e da renda. 

 
 

Art. 60. Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do valor do terreno 
ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação.  
§ 1º Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito 
judicial da importância fixada para indenização, através de vistoria ou perícia com 
arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de 
imissão de posse na área, se necessário. 

§ 2º O cálculo da indenização e dos danos a serem pagos pelo titular da autorização de 
pesquisas ou concessão de lavra, ao proprietário do solo ou ao dono das benfeitorias, 
obedecerá às prescrições contidas no Artigo 27 deste Código, e seguirá o rito 
estabelecido em Decreto do Governo Federal. 

  

 Houve por bem a requerente propor uma ação de instituição de servidão minerária com pedido de tutela 
provisória de urgência de natureza cautelar.  Esta foi distribuída, em 15.06.2020, para a 2ª Vara Cível da Comarca de 
Itabira, sob o nº5001879-41.2020.8.13.0317, tendo como objeto a decretação, cabal, da instituição da servidão 
minerária para o seu empreendimento minerário, conforme solicitado junto à ANM, no processo nº27203.833033/1989-
51, como também a sua imissão na posse, definitiva, da área a ser ocupada pela mesma, com o arbitramento, por este 
douto juízo, através de perícia a ser realizada pelo competente experto por este nomeado, do valor da indenização a ser 
paga pela requerente aos superficiários pela ocupação do referido terreno e dos prejuízos decorrentes desta ocupação, 
bem como da renda pela ocupação. Após o trânsito em julgado da sentença final a ser proferida na ação em tela, será 
expedido o competente mandado de averbação a ser encaminhado ao cartório do registro de imóveis, onde se encontra 
registrado o imóvel objeto da referida ação, para o fim de averbação, em suas matrículas, da servidão minerária a ser 
instituída pela Justiça. 
 
 
A requerente suscitou, junto a Agência Nacional de Mineração-ANM, o processo nº27203.833033/1989-51, com o 
requerimento de lavra para a implantação de um empreendimento de exploração minerária, especificamente para a 
atividade principal de lavra a céu aberto, minerais não metálicos (produção bruta = 100000 t/ano), exceto rochas 
ornamentais e de revestimento, na Fazenda Ponte da Raiz, situada na Rodovia 20, Km 74,5, no município de Santa 
Maria de Itabira-MG, de propriedade dos réus. 
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 Conforme consta do ofício nº 671/2020/DFNNM-MG/GER-MG, datado de 08.05.2020, foi determinado pela 
ANM, acima mencionada, o cumprimento de cinco exigências, dentre elas o COMPROVANTE DO INGRESSO DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ÓRGÃO COMPETENTE, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO 
PROTOCOLO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMPATÍVEL COM O PAE APRESENTADO. 
 Importante salientar que, para o cumprimento de tal determinação, a referida ANM estabeleceu o prazo de 60 
dias, com início no mesmo dia da expedição do ofício supra mencionado, ou seja, em 08.05.2020. 
 A autora deu entrada no licenciamento ambiental mencionado, junto à SUPRAM-LM, em 11.11.2019, na 
modalidade de Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS), via Relatório Ambiental Simplificado (RAS), e de acordo 
com o as informações prestadas pelo empreendedor/consultoria ambiental, as quais enquadrou o empreendimento em 
classe 3 e critério locacional 0, recebendo o Parecer Técnico de Licença Ambiental Simplificada (RAS), datada de 
06.03.2020, nº 0103630/2020, informando que restou prejudicada a análise do licenciamento ambiental, tendo em vista 
a inexistência da devida instrução processual, considerando que deveria o empreendedor apresentar à formalização do 
processo a anuência dos proprietários do terreno em que se localizará o seu empreendimento, no caso, os réus da 
presente ação. 
 Acontece que a área objeto da presente ação, conforme demonstra a cópia integral do processo judicial 
nº2.7249/97, foi objeto de procedimento judicial, junto ao juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca de Itabira-MG, para a 
avaliação judicial da indenização devida ao superfíciário, em razão de pesquisa mineral decorrente de requerimento 
proposto ao antigo DNPM, hoje ANM. Neste referido processo houve o depósito integral do valor arbitrado pelo juízo, 
por parte do titular da pesquisa mineral e o levantamento deste, pelo superficiário da área.   
 O Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, que trata do Código de Mineração Brasileiro, em seus artigos 
27 e 60 estabelece que: 
 

Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e 
também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou 
particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos 
proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização 
pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, 
observadas as seguintes regras: 
 
I- A renda não poderá exceder ao montante do rendimento líquido máximo da propriedade 
na extensão da área a ser realmente ocupada; 
II- A indenização por danos causados não poderá exceder o valor venal da propriedade na 
extensão da área efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa, salvo no caso 
previsto no inciso seguinte; 
III- Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins agrícolas e pastoris toda a 
propriedade em que estiver encravada a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a 
indenização correspondente a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de toda a 
propriedade; 
IV- Os valores venais a que se referem os incisos II e III serão obtidos por comparação 
com valores venais de propriedade da mesma espécie, na mesma região; 

V- No caso de terrenos públicos, é dispensado o pagamento da renda, ficando o titular da 
pesquisa sujeito apenas ao pagamento relativo a danos e prejuízos; 
VI- Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, 
não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do 
solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., 
dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver 
situada a jazida, cópia do referido título; 

VII- Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento dessa comunicação, o Juiz 
mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere este 
artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil ; 

VIII- O Promotor de Justiça da Comarca será citado para os termos da ação, como 
representante da União; 

IX- A avaliação será julgada pelo Juiz no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data do despacho a que se refere o inciso VII, não tendo efeito suspensivo os recursos 
que forem apresentados; 

Documento Anexo D (20241609)         SEI 1370.01.0043135/2020-16 / pg. 30



 

X- As despesas judiciais com o processo de avaliação serão pagas pelo titular da 
autorização de pesquisa; 

XI- Julgada a avaliação, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará o titular a depositar quantia 
correspondente ao valor da renda de 2 (dois) anos e a caução para pagamento da 
indenização; 

XII- Feitos esses depósitos, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará os proprietários ou 
posseiros do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa, e comunicará seu despacho ao 
Diretor-Geral do D. N. P. M. e, mediante requerimento do titular da pesquisa, às 
autoridades policiais locais, para garantirem a execução dos trabalhos; 

XIII- Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o Diretor-Geral do D. N. P. M. o comunicará ao 
Juiz, no prazo e condições indicadas no inciso VI deste artigo; 

XIV- Dentro de 8 (oito) dias do recebimento da comunicação a que se refere o inciso 
anterior, o Juiz intimará o titular da pesquisa a depositar nova quantia correspondente ao 
valor da renda relativa ao prazo de prorrogação; 

XV- Feito esse depósito, o Juiz intimará os proprietários ou posseiros do solo, dentro de 8 
(oito) dias, a permitirem a continuação dos trabalhos de pesquisa no prazo da 
prorrogação, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e às autoridades 
locais; 

XVI- Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da respectiva autorização e o Diretor-
Geral do D. N. P. M. Comunicarão o fato ao Juiz, a fim de ser encerrada a ação judicial 
referente ao pagamento das indenizações e da renda. 

 
 

Art. 60. Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do valor do terreno 
ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação.  
§ 1º Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito 
judicial da importância fixada para indenização, através de vistoria ou perícia com 
arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de 
imissão de posse na área, se necessário. 

§ 2º O cálculo da indenização e dos danos a serem pagos pelo titular da autorização de 
pesquisas ou concessão de lavra, ao proprietário do solo ou ao dono das benfeitorias, 
obedecerá às prescrições contidas no Artigo 27 deste Código, e seguirá o rito 
estabelecido em Decreto do Governo Federal. 

  

 Destarte, houve por bem a requerente propor uma ação de instituição de servidão minerária com pedido de 
tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Foi distribuída, em 15.06.2020, para a 2ª Vara Cível da Comarca de 
Itabira, sob o nº5001879-41.2020.8.13.0317, tendo como objeto a decretação, cabal, da instituição da servidão 
minerária para o seu empreendimento minerário, conforme solicitado junto à ANM, no processo nº27203.833033/1989-
51, como também a sua imissão na posse, definitiva, da área a ser ocupada pela mesma, com o arbitramento, por este 
douto juízo, através de perícia a ser realizada pelo competente experto por este nomeado, do valor da indenização a ser 
paga pela requerente aos superficiários pela ocupação do referido terreno e dos prejuízos decorrentes desta ocupação, 
bem como da renda pela ocupação. Após o trânsito em julgado da sentença final a ser proferida na ação em tela, será 
expedido o competente mandado de averbação a ser encaminhado ao cartório do registro de imóveis, onde se encontra 
registrado o imóvel objeto da referida ação, para o fim de averbação, em suas matrículas, da servidão minerária a ser 
instituída pela Justiça. 
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LUCIO APARECIDO SOUSA E SILVA

5003403-54.2020.8.13.0000/001-004

Protocolo eletrônico realizado por:

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número CNJ:
Número TJ:

Competência residual de matérias cíveis

5003403-54.2020.8.13.0000

Competência:

 Processo

1.0000.20.500339-5/001

Regime de Plantão:

5001879-41.2020.8.13.0317Processo Relacionado:

Segredo de Justiça: Não

17/08/2020 14:21

Não

Data:Número:

Agravo de InstrumentoClasse:

Recibo de Protocolização

Assuntos:
Servidão Administrativa (Principal)

Arquivo: Situação:Tipo:

Peças

PECA_PROCESSUAL_PETIÇÃO_INICIAL.pdf DisponívelPetição Inicial

ComprovantepagamentoagravoSF.pdf DisponívelComprovante de Pagamento
de Preparo

1199578694-Petição Inicial.html DisponívelPetição Inicial

1199578744-SF Contrato Social.pdf DisponívelSF Contrato Social

1199578764-SF Procuração.pdf DisponívelSF Procuração

1199578814-SF CNPJ.pdf DisponívelSF CNPJ

1199578884-SF ANM - 1307119 - Ofício.pdf DisponívelSF ANM - 1307119 - Ofício

1199578914-SF parecer SUPRAM superficiário.pdf DisponívelSF parecer SUPRAM
superficiário

1199597434-SF Anexo B - CERTIDAO IGAM.pdf DisponívelSF Anexo B - CERTIDAO
IGAM

1199597454-SF MEMORIAL DESCRITIVO Mineração.pdf DisponívelSF MEMORIAL DESCRITIVO
Mineração

1199990134-SF Matricula 2.pdf DisponívelSF Matricula 2

1199990154-Matrícula 3.pdf DisponívelMatrícula 3

1199990164-SF Matricula Nº474.pdf DisponívelSF Matricula Nº474

1199990194-SF Matricula Nº3603.pdf DisponívelSF Matricula Nº3603

1199990234-SF PJ parte 1.pdf DisponívelSF PJ parte 1

1199990244-SF PJ parte 2.pdf DisponívelSF PJ parte 2

1199990274-SF PJ parte 3.pdf DisponívelSF PJ parte 3

1199990284-SF PJ parte 4.pdf DisponívelSF PJ parte 4

 5Página 1 de
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1199990314-SF PJ parte 5.pdf DisponívelSF PJ parte 5

1199990334-SF PJ parte 6.pdf DisponívelSF PJ parte 6

1199990344-SF PJ parte 7.pdf DisponívelSF PJ parte 7

1199990364-SF PJ parte 8.pdf DisponívelSF PJ parte 8

1199990414-SF PJ parte 9.pdf DisponívelSF PJ parte 9

1199990424-SF PJ parte 10.pdf DisponívelSF PJ parte 10

1200006934-SF PJ parte 11.pdf DisponívelSF PJ parte 11

1200006944-SF PJ parte 12.pdf DisponívelSF PJ parte 12

1200006954-SF PJ parte 13.pdf DisponívelSF PJ parte 13

1200006974-SF PJ parte 14.pdf DisponívelSF PJ parte 14

1200006984-SF PJ parte 15.pdf DisponívelSF PJ parte 15

1201595264-Guias de Recolhimento/ Deposito/ Custas.html DisponívelGuias de Recolhimento/
Deposito/ Custas

1202049074-SF guia custas iniciais.pdf DisponívelSF guia custas iniciais

1202049084-SF comprovante pagamento custas iniciais.pdf DisponívelSF comprovante pagamento
custas iniciais

1212080264-Certidão de Triagem.html DisponívelCertidão de Triagem

1260095554-Decisão.html DisponívelDecisão

SF MINERACAO LTDA - MENome:

Denominação:

Complemento:

Agravante

Parte

SF MINERACAO LTDA - MERazão social:
SF MINERACAO LTDANome fantasia:

07711331000189Número CNPJ:

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas: 07711331000189 (Principal)
Documentos:

Preparo:

Documentos Digitalizados:

Inscrição: 45951NMG
Nome: LUCIO APARECIDO SOUSA E SILVA
Tipo: Advogado

Procuradores:

Endereço:
RODOVIA BR 120 Nº Km 74,5 ZONA RURAL CEP: 35910-000
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DEISA CABRAL MARTINS DA COSTANome:

Denominação:

Complemento:

Agravado

Data Nascimento:

Sexo:

Nome da mãe:

Nome do pai:

Estado Civil: Casado(a)

Nível Escolaridade:

Profissão Atual:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Parte

Cidade:

Indígena:
Idioma Falado:

Documentos:

Preparo:

Documentos Digitalizados:

Procuradores:

Endereço:
RUA HELENA ABDALLA Nº 97 APTO. 202 LUXEMBURGO CEP: 30380-550
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VICENTE DE ASSIS DUARTENome:

Denominação:

Complemento:

Agravado

09/10/1953Data Nascimento:

Sexo: M

ANGELA GUERRA DE ASSIS DUARTENome da mãe:

Nome do pai:

Estado Civil:

Nível Escolaridade:

Profissão Atual:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Parte

Cidade:

Indígena:
Idioma Falado:

Cadastro de Pessoas Físicas: 37349970625 (Principal)
Documentos:

Preparo:

Documentos Digitalizados:

Procuradores:

Endereço:
RUA HELENA ABDALLA Nº 97 APTO. 202 LUXEMBURGO CEP: 30380-550
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Andamento processual na 1ª Instância:
101524602 - 24/07/2020 16:09 - Expedição de comunicação via sistema.

Comunicação: Intimação
Enviado em : 24/07/2020 16:09
Destinatário : SF MINERACAO LTDA - ME
Ciência em : 27/07/2020 21:40
Lido por : LUCIO APARECIDO SOUSA E SILVA

101524601 - 24/07/2020 16:09 - Não Concedida a Medida Liminar (proferida por LUIZA ASSIS LAGE)

Comunicação: Intimação
Enviado em : 24/07/2020 16:09
Destinatário : SF MINERACAO LTDA - ME
Ciência em : 27/07/2020 21:40
Lido por : LUCIO APARECIDO SOUSA E SILVA

80230982 - 23/06/2020 13:24 - Conclusos para decisão

80230976 - 23/06/2020 13:23 - Expedição de Certidão.

79442445 - 16/06/2020 19:10 - Juntada de Petição de guias de recolhimento/ deposito/ custas

79297769 - 15/06/2020 19:51 - Distribuído por sorteio
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SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -
Nome:

Endereço:

UF: TelefoneMunicípio:

Tipo

Mês Ano de Referência

Número Identificação

Código Município

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

TOTAL

Autenticação

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -
Nome:

Endereço:

UF: Telefone

Autenticação

Município:

Tipo

Número do Documento

Número Identificação

Código Município

Receita

Multa

TOTAL

Validade

Validade

Juros

85640000005 0 56740213201 1 23112430103 8 60302220137 1

 Linha Digitável: 85640000005 0 56740213201 1 23112430103 8 60302220137 1
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

07.711.331/0001-893

SF MINERACAO LTDA

3

SF MINERACAO LTDA

07.711.331/0001-89

556,74

556,74

MGSANTA MARIA DE ITABIRA

MGSANTA MARIA DE ITABIRA 4301036030222

31 a 31/12/2020

556,74

4301036030222

31/12/2020

31/12/2020

Pague nos bancos:

SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

DAE MOD.06.01.11

DAE MOD.06.01.11

F
lu

xo
 1

ª 
V

ia
 -

C
o

n
tr

ib
u

in
te

F
lu

xo
 2

ª 
V

ia
 -

 B
an

co

R$

R$

R$

R$

R$

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

3 - CNPJ
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

6 - RENAVAM
5 - OUTROS
4 - CPF

BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Histórico:
Órgão:
Serviço:

SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E
ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO - INDEFERIMENTO

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)

Informações Complementares:
PA SIAM Nº 08854/2008/001/2019  SF MINERAÇÃO LTDA

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

580

580

Receita
1081-9 TAXA EXPEDIENTE - SEMAD 556,74

Valor

TOTAL 556,74

Documento DAE e recibo (20241612)         SEI 1370.01.0043135/2020-16 / pg. 41



Documento DAE e recibo (20241612)         SEI 1370.01.0043135/2020-16 / pg. 42



Documento Procuração (20241613)         SEI 1370.01.0043135/2020-16 / pg. 43



Documento ID Procuradora (20241614)         SEI 1370.01.0043135/2020-16 / pg. 44



Recibo Eletrônico de Protocolo - 20241615
Usuário Externo (signatário): Alexandra Alves de Assis Reis
IP utilizado: 201.29.210.197
Data e Horário: 05/10/2020 23:56:15
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 1370.01.0043135/2020-16
Interessados:
     Alexandra Alves de Assis Reis
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
    - Documento Principal:
       - SEMAD - Formulário de Protocolo 20241604
    - Documentos Complementares:
       - Documento Protocolo do Recurso 20241605
       - Documento Anexo A 20241606
       - Documento Anexo B 20241607
       - Documento Anexo C 20241608
       - Documento Anexo D 20241609
       - Documento Anexo E 20241610
       - Documento Id e CPF 20241611
       - Documento DAE e recibo 20241612
       - Documento Procuração 20241613
       - Documento ID Procuradora 20241614

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de
prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos
praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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