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Hou!€ uso DE Àlc€rA , rMoBlL.ZÀ-çÁo oE Eiúblvoos,

DURÀNTÊ PÀ?RULIIÀIIEMP ÀI{BIE$TÀL DE RCTIINÀ NO I{UNICIPIO DE TÀQUA&ÀCIJ DE I,IINÀS NO DIA ]T DII

IEVEREIRO DI: 2009, EISCAJ.]ZÀIIOS O PÀRCELÀI{ENTO DE SOLO DENOIIINÀDO NMORÀDÀ DA SERRÀ", LOCAIIZÀDO A I'IÀRG}:M

DIREI'TÀ DÀ ESTRÀDÀ DE LIGÀCâO ENTRE TÀQUÀTÀCI] E À RODOVIÀ t.IG 20, ONDE, tIÀ VISTARIÀ, CONSTÀIÀ}{OS QUE:

1- NÀ ENTRÀDÀ DO LOTEÀMEMIO HÀ (JlíÀ PtÀCÀ ÂNITNCIÀNDO A VENDA DE II{OVAIS PlitÂS IMOBILIÀIIÀS PÀUI,O

OIÀS TIIOVÊIS E N. I{, AÀRSOSA CORRETAGENS IüOSILIÀRIAS LTDÀ;
2 O PÀRCELÀMEMO DE SOT.O SE DEU Elt ÀRE:]\ DE ÀPROXI!.IÀDÀMENTE 2OO HECTÀRES, COiI ÀBERTURÀ DE VIÀS.

SENDO VENDIDOS I,oTES DE VÀRTOS ?ÀIIANHOS, IIÀVENDO VÂRIÀS CÀSÀS CINSTRUIDÀs E HÀBITÀDÀS;
3. O SOLO E COBER?O POR FORMACOES FLORESTÀIS NÀTIVÀS, SENDO FLORESTÀ ESTACIONÀL SEMI DECIDUAI,

ÀiEÀS DE TENSÀO ECOLOGICÀ ENTRE I,tÀTÀ E CERRÀDO. CERRADO I: PÀSTÀGENS. EX]STEI.I ÀREÀS DE PRESERVÀCÀO

PERíÀNEirIE, SENDO NÀSCÉN?SS U CI'RSOS D'ÀGUÀ;
4- ÀS RUÀS sAO CÀsCÀLtlÀDÀS E HA DISI'RIBUICAO DE ENERGIÀ ELETRICÀ pELA CEMIG- NÀO HA IIEIO |rO,

SISTE!,IÀ DE CÀP'T'ÀCÀO DE ÀGUAS PLI'VIÀÍS, NEI'I REDE DE CAP'IÀCAO DE ESC,oTO. AS CÀSÀS POSUEI'I FOSSÀ {SEP'I'ICA OU

COMUM) E RECEBEM ÀGUÀ EXTRÀIDÀ DE POC! ÀRTESIÀNO;

5, À ÀGUA E CAPTÀDÀ POR POCO ARI'ES IÀNO LOCÀLIZÀDO DENTRO DO LOTEA}IE}ITO, NÀ COORDENÀDÀ CEOCRÀE'ICÀ

: S 19033,53.5" E ll 043ô44'1.1.6', BO!,iBEÀDÀ PÀRÀ Ul{À CÀIXÀ D'ÀGUÀ LOCÀLIZÀDA NÀ PASr'E i,lAIS ÀI.TÀ DO BÀIRRO E

DÀI,I DIS?RIBU]DÀ ÀOS !''ORÀDORES. EIt COÀTTA?O ClU ÀIGUNS DES?ES, EIES NOS IiIFORMARÀ!.I OUE O POCO EOI PT:RT'UiÀDO

PELA N. H- BÀRBOSÀ E QUE ELES PAGÀI'I ÀPENÀS À üÀNIIIENCÀO DELE;

6 PÀ!À À ÀBERT{JRÀ DÀ VIÀ SERRÀ DO CIPO, OCIRREU I! TERVCNCAO SOBRE T]M CURSO D'ÀGUÀ !]!{ ÀRE:]\ DE 150

l4r, COORDENN)A GEOGRÀgICA: PARÀ À ÀAERTURÀ DÀ vIÀ DO ESPINHÀCO, OCORREU

INTERVENCÀO ÀS ÀRGENS DE UMÀ LÀGOÀ, COORDENÀDÀ GEOGRÀFICÀ: Ê. )t 04)'44'26.2", HH ARSA DE 150

l"lr. Àl4BÀS ÀS IIIIERVENCOES SE DERÀM ÀTRÂVES DF:SUPRESSÀO DE VEGE1ACAO NÀTIVÀ COM USO DE MAQUINÀ.

DIÀÀITE DO ÀCIMÀ EXPOSTO, LÀVRÀMOS À NOTIEICÀCÀO DA SEMÀD N' 26473I/C, PÀRÀ OUE O RESPONSÂVEL PEIÀ

EMPRESÀ N. I{. BÀRBOSA MIIPÀRECESSE ÀO GPMÀ DE CÀE1CE E NOS APRESIJÚTÀSSE TODÀ A DOCWENTÀCÀO ÀCERCA DO

EIíPREENDIMENTO, SOBRETI'DO LICEIICÀS Àt,ÍBI E§TAIS JUNTO AOS ORGÀOS COüPE?ENTES PAÀÀ:
. LOTEÀMEMTO DA SOLO URBÀNO PÀRÀ FTNS RESIDENCIAIS;

EXTRÀCAO DE ÀGUÀS SUBTERRÀNEÀS PÀRÀ FINS DE CONSI,VO EUüANO;
. IMTERVâNCOI]S ElI A]tEÀs DE PRESERVACAO PERMÀÀIENTE ClM USO DE IíAQOINÀ PARÀ I'INS DI: ÀAER'TURÀ DlI VIÀS.

NES'IA DÀ'IA. COMPÀRECEU ÀO GPMÀ O SR. NETí'I'ON I"IÀRQUES BARBOSÀ JUNIOR, DIRI]'TOR DÀ TJMPRESA N. M-

BÀqBOSÀ CORRETÀCENS II'IOB]ÀRIAS LTDÀ., QUE NOS INFORIIOU O SEGUIMIÊ:
. QIJE SUÀ EMPRESÂ INICIOU A TMPLÂNTACÀO DO PÀRCET,ÀMENTO DE SOLO DENOiIINÀDO " EÀZENI]ÀS MORÀDÀ DA SERRA' NO

ÀNO DE I.995, NO MUNICIPIO DE'!ÀQUÀRÀCU DE MINAS, E}| ÀREÀ TOIAL DE 198,43-19 IIÀ. SEÀIDO ESTS1!TÀL DTVTDIDO

EM 205 UNIDÀDES DE SITIOS E 3?.53 HÀ ElI ÀREÀ DE VIÀS.
O SR- NEWTON NOS ÀPRESENTOU À SI:GUIITI'E DOCI}{EI TÀCÀO;

I. VÀIIÀS CI:RTIDOES DO CÀRTOR IO DE IMOVEIS DÀ COMÀRCÀ DE CÀE'I'E REFERÊNTES AO']'ERRENO;

2' PIÀNTÀ DO EMPREBNDIMENTp ÀPROVÀDÀ PELÀ PREFEITURÀ DE 1AQUÀRÀCU DE l,tINÀS, JUNTO COM t'l!:l,loR IAL DESCRI'IIVO.

REDS 2009 - O0oO85s?9 - 001
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À PlÂillrÀ NÀO FOl ÀPROVÀDÀ PELÀ SEPIÂN POTS, A EPOCÀ {ÀNO DE 1996), O MI,NICIP]O DE ?AQUARÀC-t' NAO PERTENCIÀ
À R. i,r. B. H. ;
3. ÀUTORIZÀCOES PÀRÀ LIUPEZÀ DE ESTSIADÀS. EMI1IDÀ5 PELO rEF E CODEI!À DO ITUNICIPIO;
4. RELATORIO ELÀSORÀDO PET.À "EOLOS ENGEN}IÀRIÀ SÀ}TITÀRIÀ E ÀI{BIENTÀ! Ll'DÀ.', DE CONCEPCÀO DO SISTEMÀ DE
ÀBÀSTECIUENTO DE ÀGUÀ DO LOTEÀIIIEI,ITO;

5' oErcÍo / rNcRÀ / sR 06 / GAB / N" 410/96, oNDE À ÀmÀReurÀ NÀo sE opUNHÀ Ao pEDtDo DE ÀlTEaÀcÀo Do
USO DO SOLO RUR.ÀL PÀRÀ FINS OE LO'1'E,A!,íENTO;

6_ TERr'lo DE RESPoNSÀarLrDÀDg DE PRESERvÀcÀo Dn FLoREsrÀs, DATÀDo DE t4 Dlj ÀBRrL DE 200i, F]RMADo LINTRE o
DIRETOR DÀ EI"IPRESÀ I{. !,I. BÀRBOSÀ, SR. NErfIlf,N I.IAROUES BARBOSA E O IET" ESAÂBELECENDO À AREÀ DE RESIiRVA
LEGÀL DO E!.IPREENDII''IEI{I\0, ÀREÀ ESTÀ DE 39.99.?2 HÀ;
7. DECRE'I'O N" 009/96, DÀ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARÀCU DE I{INÀS ÀPROVANDO O LOTEÀIIENTO.

PELO FÀTO DE AINDA EXISTIREM IOTES À SERET{ COMERCIÀLIZÀDoS NO LOTEÀIiENAO, C1OM PLACA ÀNT]NC]ÀNDO TAI,
VENDÀ E, EM ÀNÀIISE DOS FÀTOS VERIFICÀDOS àIN LOCO' E DA DOCUMEN.rÀCÀO ÀPRESENTÀDÂ PELO EMPREENDEDOR,
CONSTÀTÀ},IOS ÀS SEGUIIITES INFRÀCOES / CR1MES ÀMBIENTÀIS COTIETIDOS PEIÀ N. II4. BÀRBOSÀ CORRETÀGENS

TITIOBILIÀ.RIÀS LMÀ., SEGUINDO.SE DÀS DAs RESPECTIVÀS !{EDIDÀS ÀDi{IN1s.I.I.ATIvÀs PoR Nos ÀDoTÀDÀs:
1 À IXTRÀCÀO DE ÀGUÀ ST'BTERRÀNEÀ ÀTRÀVES DE POCO ÀXTESIÀNO PÀRÀ FINS DE CONSUI,IO HT,I!'ÍANO FO] E!'ETUÀDA SEM A
DEVIÀ OUTORGÀ DO ORGÀO AuBIEl.l'!ÀL COMPE?EmE, INPRINGINDO O DISPOSTO l.IÀ LE1 ESTÀDUAL !1.199,/99, À-RTIGO 50 E

O ÀRTICO 84 DO DECRETO ESTÀDUÀL 4{.844108. POR ISTO, FOI LÀVRÀDO O ÀIIIO DE À.DVER?ENCIÀ DO IGÀM N"
00]338/2009, O§DE À EMPRESÀ DEVERÀ REGUI.ÀR]ZÀR À SITUÀCÀO fi,NTO ÀO REFERTDO ORGÀO;

2- ÀS INTER\/EII{C:oES EM AREÀ DE PRESERVÀCÀO PERMÀNENTE, ÀTRÀVES DE SUPRESSÀO DE VEGETÀCÀO NÀTIVA COI,I USO DE

I'IAQUINÀ PÀXÀ FINS DE ÀBERTIIRÀ DE VIÀS, FORÀU REÀIIZÀDÀS SEIí À DEVIDÀ LICANCÀ ESPIICIÀ! DO ORGÀO ÀUBIEI\nÀI-
COMPENTENI'E, CONEIGT'RÀNDO COMETIIíI:N?O OE CRIME ÀMBIENTÀI COÀIFORME ÀRT. ]8 DÀ LEI FEDERAL 9,605/98, C/C
ÀR'l'. 2" DÀ LEI FEDERÀL 4-17A/as- O FÀTO TÀllBEi,l INERIÀIGE o DISPOSTO NO ÀRT. 54 C/C ÀRT. 10 DÀ LEI ESTÀDUÀ!

14.3O9/O?. E ÀRT. A6 DO DECRETO ESTÀDUÀI 44.844/08, SENEIO LÀVRÀDO O AUTO DE INFRACAO DO IEF N" OO]]39/20O9,
NO VÀ]-OR DE R§ 1.8OO.OO E SUSPENSAS ÀS ATIVIDÀT'ES QUE IMPLIQUEM EM TNTERVENCÀO NA ÀREÀ ALVO DÀ AU'IUACÀO

À.I'E À DEVIDÀ RI:GUI,ÀRI ZÀCÀO JI'NTO ÀO IEF;
3- O PÀRCELÀMEIüTO DO SO],O URBÀNO PÀ.RÀ FINS DE LOTEÀMENTO EOI EFETUÀDO SEI"I À DEVIDÀ L1CENCÀ ÀMBIEIITÀT, DO

ORGÀO COMPETEI{I'E, CONFORI,ÍE PREVE O ÀRT. 10 DÀ LEI FEDERÀI 6.938/81, RESOLUCÀO M§Ài{A 2]?/9?, DELIBERACAO

IIORUATM ClOPÀtt 7412004 E ÀRT. 14 fio DEC. EsTÀDUÀl 44.844/og, CONFIGURÀNDO O COUETIMENTO DE CRIME

À},IBIENTA! CONEORME O ÀRT. 60 DÀ LEI FEDERÀL N" 9.605/98. O I'Â?O INFP TNGE TÀIIÍBEM O DISPOSTO NO ÀRT. 15 DÀ

LEl Es'fÀDUÀI 't.1'12/aO E ÀRT. 83 OO DEC- l:ST. 44.A44/OA, SENDO tÀvRÀDO o ÀúTO DE TNFRACÀO DÀ FCÀ!,| N'
003340/2009, NO VÀrOR DE RS 20,OOl,OO, NAO FORAM SUSPENSAS À5 ÀTTVIDÀ.DES POR FAI-I'À DE LAUDO ELÀBORÀDO POR

TECNICO HÀAlLITÀDO.
COP]ÀS DESTB BO SERÀO ENCÀI{IIIIIÀDÀs À FEÀI.', IEF, IGÀ,'I. DELEGACIÀ DE POLICIÀ DÉ TÀQUARÀCU DE MINÀS

E MIÀIISTERIo PUBLICO DÀ COMÀRCÀ DE CÀETE, CO!,t SUGESTÀO DE OUE SEJÀ}I ENVIADOS TECNICOS OO IEF ÀO LmÀ! PÀRÀ

QÜE SE VEAIEIQUE QUANTO ÀO FIEI. CIJUPRIMENAO DO 'I'I:RUO DE RESPONSBILIDÀDE DE PRESERVÀCÀO DE FLORESTAS.

À DO«,,MANIACAO I'IENCIONÀDÀ ENCONTRA-SE NOS ÀROUIVOS DO GPMÀ DE CÀETE.

1_ INTERVIR EI.I ÀREÀ DE FRESERVÀCAO PERMÀNIINTE SI:M ÀI]TOR I ZACÀO TIO ORGAO AI'iBIENTÀL COMPI]1'ENTE-

2_ INSTÀLÀR / OPERÀR ÀTIVIDÀDE EFE'I'IVÀ/POTENCIÀII.íENTE POLUIDORÀ/DEGRÀDÀDORÀ DO MEIO ÀMBIENTE SUI.í LICENCÀ

JUNTO ÀO ORGÀO ÀMBIEIÍTÀI COi{PETENTE.
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corüecimenlo e provÍdências, bem como as pessoas, mâEeriais. objêtos, animâis, subsEâncÍas e/ ou documêntos
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DECRETO NO 009/96

O PreÍeito Municipal de Taguaraçu de Minas, no uso de suas
atribuiçôes lêgais e em coníormidade com a Lei n.487t96 de O4.11.96

DECRETA

ART 1o - Fica aprovado a Proprredade Morada da Serra.
nestê Municrpro, com àrea total de 198.43.19 ha . Empreendtmênto N.M Barbosa
Corretagens lmobiliârias Ltda , sediada à Rua Carijós, 244 -EdiÍtcio Walmap 7o

andar - Belo Horizonte - MG, com as seguintes ÍestÍições,

ParàyaÍo -'l o - O Municlpro só possui como ârea
lnstitucional. a Estrada vicinal que margea a propriedade.

Parágrafo -2o - As Obras de Construçào de Redes de
lluminaçâo Publica, Redes de Esgoto Sanitàrio e Pluvial. Estaçáo de Tratamento
e ouhas , sâo de total responsabilidade dos Condôminos e da N. lú. Barbosa
Corrêlagens lmobiliârias Ltda.

Art. 2"- O lmposto Municipal que incidir sobre as ChácaÍas
om ostoguo, será cobrado de acordo com a tab€la do l.T.R

Art 30 - Revogam-se as disposiçóes 6m contíârio

Aft. 40 - Este Decreto entra em vtgor na data de sua

DubiicaÇão

Taquaraçu de Minas . 12 de Novembro de '1996

uardo Moreira
Municipal
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lndexado ao Auto de FiscalizaÉo/
Boleüm de ocorÍência:

Folha: I
Folha de Coitinüação: Í lSIm[ | Lã0

I Advertência Dd Muha

I Pena RaslÍitiva de Direito
I TeÍmo de Suspensao de Alivirades/ EmbaEo de Obra ou Aüúdade
] Termo de Suspensáo de Venda ou FabÍicâçáo Nô

I Termo de Demolição l.l"
I Termo de Apíeenúo l,l"

-,
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LocálldedcrEÍdêrêço (Rua, Av., Rodovtâ)
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Locál dâ lnfrâção:
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2' via: Procêsso Adminislràtivo
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GOVERXO DO ESTADO DE TINAS GERAfrt
SECRETARA OE ESTADO DE MEIO ÂMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 
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GOVERNO DO ESTADO DE UINÂS GERAIS
SISTEMA ESTADUAL OE MEIOAMBIENTE
Conselho Eslâdual de Politica Ambiental - COFAM
Cons€lho Estâdualde Recursos Hidíicos 'CERH
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SISTEMA€STAOLIÂL DE MEIO AMBIENÍE
Conselho Estadual de Politica Ambientâl - COPAM
Conselho Estâduâlde Recursos HÍdricos - CÉRH

fur*en. "-rEF;a
or.O

úu)rt) nJ!) ú.ul(Lô< Assinatura:-

,486 Ç6 I 2007

ilr}u{l1lLUJnil Folha-. 2l 2

Animais, bens e produtos apreendidos

CPF/CNPJ

UFMunicípio: Dâta: / /

I Pena Rêstritiva de Direito

I I TêÍmo de Suspensão de Atividades

Bairro:

AUTO OE INFRAçÃO: N.
I I Advêítênciâ
I I ]rlu]ta

Termo de Demoliçâo
Termo de Aprêensào

Termo de Embargo de Obra q o,"....". .4trt 2.ô!..1 ii
Termo de suspênsão de Veno' ôo*-"nto' $fttr rr..

I I Soltura imediata dos animais Data: _/_/_ Local
[ ] Depositáío
Sndereço:

I I Embargo dê Obra ou Atividade I I Total I I PaÍcial
laêêri^ã^ _

Preventiva de Atividadês
4ro tza?lc,€ 4 2Ç.

Parcial
Descriçao: fiQçtlz
,o ?r74r4d)

q,ÀscÍiÉo:

[.4] Suspensão das Atividades { lÍotal

[ ]Suspensão de Venda ou FabricaÉoáee
Eeô
n!'-,hõ-

DeÍnitiva

'.o"

I lOutros CasosI I Demolição Após
Descrição
[ ] OemoliÉo lmediala

o

c
5 OescriÉo

UJ

.o-,1!a<
EÉ
àe
Â nto de condula com o órgão ou êntidade ambiental, ou por ordêm iudicial

ampÍestar, ceder, doar ou usâr), os bens que lhe estão
ndo responsávêl por qualquer dano quê venha ser causado aos

devêrá rêstituí-los nas mesmas condiÇôes êm que os recêbeu.
somente podsrá s€r êÍêtuado após decisão administrativa
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O ATJTUADO TEM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PARA PAGAMENTO

,.r rD
RES

À ,,
LOCALIZADO

DA MULTA OU AP ENTAÇÃO

ã;'o 9@t.e6 Z;rzorê
DA DEFESA PARA

End End

'ia Testemunha
Nome legível

2â Testemunha
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CPF ou RG
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CPF ou RG
Assinatura:
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Autuado (Nomo
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AUTO DE INFFTAçÂO: N"

I I Advêrtência
[ | tilultâ
I I Termo de Suspensão dê Ativid

I TeÍmo de Embargo de ObÉ ot
I Ígrmo de Suspensáo de Venda

I Ísrmo de Dêmolição
| Íermo de Apreensão

Pena Rêstritiva de Direito

^486e6 12007

i:""'.T::i:::ll :,Ti,l',"' "

llil}u{r1lLuiil Folha: 2 I 2

Animais, bens e produtos apreendidos

[ ] SoltuÍa imediata dos animais Data Local

[ ] Depositário
EndeÍeço:

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA€STADUIL OE MEIO AMBIENTE
Conselho Estadual dê Políticã Ambieíltal - COPAM
Conselho Estadual de Rec!ísos Hídricos - CÉRH
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[ ] Total [ ] Parcial

I I Parcial
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boDescriçáo:

[ ] Embargo de Obra ou Atividade
DescriÉo

Preventiva

Oescrição

[r/ Suspensão das Atividades de Atividades

[ ]Suspensão de Venda ou FabricaÉo
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[ ] DemoliÇão lmediata
DescÍição

á.,
iea
5ga
E,d

ht

utaú,
9A
3t
âo

UJ

e8
->
Hü

@o

tz

=
End Ênd

CPF ou RG
Assinatura

1'Testemunha
Nome legível

2'Testemunha
Nome lêgível

CPF ou RG
Assinatura:

Municí Hora da LavÍatura:Data: áío

Bairro Município UF Data: /
Assinâtura'

1. A multa podeÍá ser parcslada nos teÍmos do Capíh,o Ylt do
2- Depósito: Íica o depositáÍio advertido de quê não podêÍá

no i11.309i06.
(trender, emprestar, cgdêr, doar ou usaÍ), os bêns quê lhê esuio

confiâdos, dêvendo zelaa Írêlo seu bom estado de co aendo responsável por qualquer dano que venha seÍ causado aos
mesmos até a decisáo final da autoridade competêntê, quan devqÉ reslifui-los nas mssmas condiçõês em que os Íecebê!r
3- Embargo e sugpengáo: o levantamento do êmbargo ou da suspênsáo somente poderá ser efeluado após decisào administrátiva
dêfinitiva fayorável, ou qua.do for firmado termo dê ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental, ou por oÍdem judicial
específica, rn€diante mandado ou termo próprio.
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GOYERNO DO ESTADODE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Superintendência da Regiáo Central Metropolitana de Meio Ambiente

CONTROLE DE LEGAL ADE

a analise de revisão da legalidade do auto de inÍraçáo em questáo foi constatado
qu o mesmo preenche todos os requisitos de validade;

_ erro ou ausência de reincidência genérica;
erro ou ausência de reincidência especíÍica.

flDa análise de revisáo da legalidade do auto de infraçáo em questáo foi constatado
que este preenche os requisitos de validade, sem prejuízo da continuidade do
pÍocesso para constataçáo da caracterizaçáo da infraçáo ambiental, porém deverá ser
alterado, pois constatamos que:

3rNrEREssADo[/frl E o, 6 "ü t hav"cw0 r

E No
n ú 001 3

ArNo 33 q úAa3

_ ausência ou erro no valor da multa que náo implica nova notificaçáo;
_ ausência ou erro no valor da multa;
_ ausência ou erro de circunstância agravante;

ausência ou erro de circunstância atenuante.

&l

@

flDa análise de revisão da legalidade do auto de inÍraçáo em questáo foi constatado
que este náo preenche os requisitos de validade, pois constatamos que:

_ identificaçáo incompleta ou erro do endereço do autuado;
_ ausência, erro ou divergência na descriçáo do fato constitutÍvo da inÍração;
_ ausência, erro ou divergência na disposição legal ou Íegulamentar em que
fundamenta a autuaçáo;
_ ausência ou divergência da aplicação das penas;

_ ausência ou erro no prazo de defesa;
_ ausência do local e data da autuação;
_ ausência ou incorreçáo da identiÍicação do autuante;
_ a descriçáo do fato náo corresponde à infraçáo.

l lDa análise de revisão da legalidade do auto de infraçáo em questáo Íoi constatado
que este preenche os requisitos de validade, porém deverá ser alterado, pois
constatamos que:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolümento SustenÉvel
Avenida Nossa Senhora do CaÍmo, 90 - CaÍmo - Belo Horizonte - MG - 30310-000 - TeleÍone: (31) 3228-z0O '

l



@
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Superintendência da Região Central Metropolitana de Meio Ambiente
Dti

Podemos concluir que o presente auto de infração deverá:

Pelo exposto e considerando a análise realizada do auto de inÍraçáo em questão
encaminhamos para a revisáo do controle ao Superintendente da SUPRAM CM, para
as formalidades de praxe.

OBSERVAÇÓES:

_ ser anulado, pois foi constatado vício insanável devendo ser arqu
processo administrativo de autuaçáo;
_ ser alterado e reaberto novo pÍErzo de deÍesa, nos termos do artigo 82 do

o

cer Jurídico.
eto no 44.844108;

sêr encaminhado

R onsável la
Analista Am te l: Cristina de Faria - MASP: 1 19.7306-2m

Assinatura:
Su rintêndênte: José vio Ma nk Pereira - MASP: 111.0669-7
Data:
Assinatura: a\-

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susentável
Avenida Nossa Senhora do Carmo, 90 - Carmo - Belo Horizonte - MG - 303'10-000 - TeleÍone: (31) 3228-7700

Data: 'r l/ttÁ

tL,_)

' )7 /\
1/ lit



DÍreÉlria de líonfutrauirnto e Ftscatizaçáo Anbienát
Núcleo dc Auto e rnfr?çfu '

Govemo do Estado do flineg Crsrais
Sil'bma Ertadu.l dê Heiô A,mbisnb
Funúção F-sa<tue, ú Heio Am&nte

Luciana/NAl

FOLHA DE
DESPACHO

1'2./)

A PRO,

Para análise da defesa apresentada,

Rus E+íÍito S. o, 495, C€oro, c.p. 30Ió0430, Belo HorizoÍrtê[rrc É1. (31»219-5m0

I
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\,f ?:.. Governo do Estado do filinas Gerais

' 
.í,.lP-l.j si"t"-, Estadual do Meio Ambientê

i.-.*;^l;j Funaag ão Estadual do Meio Ambiente
' 'H= Gabinete

INTERESSADO: N.M BARBOSA CORRETAGENS IMOBILIARIAS LTDA,.

PROCESSO No 041 38/2009/001/2009 At No 3340/2009

NATUREZA INFRAçÃO: GRAVE PORTE EMPREENDIMENTO: GRANDE

i Houve assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta

_X._-.não, conÍorme consulta realizada no SIAM, em '19.08-2013;

_sim, assinado em t tzl , área tecnica responsável_

A penalidade tornou-se definitiva, uma vez que:

_X não foi apresentada defesa ao Auto de lnfração, nos termos do artigo 35, § 2". do Decreto
M.8MtO8.

O Autuado deverá ser notificado dô prazo de 2O(vinte) dias para efetuar o pagamento, sob pena
de inscriÉo em dívida ativa.

Observações: O autuado foi incurso no artigo 83, cód. 106 do Decreto 44 84412008. Por funcronar
atividade polencialmente poluidora, loteamento.do solo urbano, sêm a devida licença ambiental do
órgáo ambiental competente. A multa foi corrêtamente aplicada, dentro do patamar previsto.
Sendo assim o auto de infração foi lavrado de forma coÍreta, a multa deverá ser mantida no valor
Ce R$ 20.00Í,00 (vinte iTlil ê um reais).

Belo Horizonte, l\ de o de 2013

Servidor: #âsiM
*SYI§1"-"

CONTROLE PROCESSUAL

Desta forma, ficám mantidas as penalidades aplicadas no Auto de lnfração, em todos os §eus 
I

efeitos.



ÀL OE

lbertu.à: 13/03/2009 l1 : 11 : ,!6
riPO DOC RECO§s{) DE ÀUTO DE INFRÀÇÃO

(^Jnid ^di. ructEo BEIO goRIzO TEVTOq int SETOR DO NUCIEO FTORESTÀI

,/,/n

De: N. M. Barbosa Corretagens Imobiliárias Ltda. ffi{ -r,h^,M4't
NAI/PRO

jl€l§E: 1'80'447'2

r6q EXt N I,Í EARBOSÀ CÚRRETÀGEI.Í II.íOBITIÁRIÀ I{sAUNtO ENCÀI{INHÀ RECURSO ÀUTO DE INFRAÇÃO OO3

V'l/'Egclsl'?A/C:Dr. Humberto Candeias Cavalcanti- Diretor Geral do
Instituto Estadual de Florestas-IEF

A empresa N. M. Barbosa Corretagem Imobiliária Ltda, com CNPJ de no

19.815.141/0001-90 com sede na Rua Carijós no 244, Salas 709/718, Bairro
Centro-Belo Horizonte - MG representada pelo seu Diretor, o Sr. Newton
Marques Barbosa de CI de no M-1. 054.812-SSP/MG e CPF de no

416.009.916-53 vem respeitosamente pedir a este órgão ambiental
conpetente-IEF o cancelamento das multas referentes aos autos de infração
de n'003339 Série C no de valor de R$ 1.800,00 e o auto de n" 003340
Série C no valor de R$ 20.001,00 datado em 26/02/2009 no local
denominado loteamento "Fazendiúas Morada da Serra" que foi efetuado
pela Policia Ambiental do município de Caeté-MG.

O técnico do Instituto Estadual de Florestas-IEF foi quem determinou a
averbação de reserva legal conforme consta no cartório de registro de
imóveis de Caeté e foi este mesmo técnico que autuou a referida empresa
anteriormente pelas mesmas infrações conforme auto de infração de
1310412003 com no 0035704.

É por estes motivos que a empresa esta pedindo o desembargo da área e o
cancelamento das multas e solicitando a este órgão que envie o mesmo
técnico que fez a autuação pÍlra que o mesmo constate ou não se houve
alteração de uso de solo das referidas áreas.

O loteamento "Fazendinhas Morada da Serra" é um loteamento Rural
devidametente aprovado pelo Poder Público Municipal, face artigo 53 da
Lei 6766, ouvido o INCRA e devidamente autorizado, não tem mais
inscrição no INCRA, sendo tributado pelo IPTU da Prefeitura Municipal de

A

09010000 454/09 x)



Fou,t ip

Taguaraçu de Minas. Por conseguinte a demarcação da Reserva Legal
obrigatoriamente, que se estabelecer em lotes cujas metragens e registro
Cartório de Registro de imóveis competente, já estão definidos, até porque
o loteamento já existe desde 1996 não estando sujeito, na época a anuência
prévia da SEPLAN, porque o município de Taguaraçu de Minas naquela
época não faziaparte da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segue em anexo cópias de todas as documentações relacionadas ao
empreendimento Loteamento "Fazendaziúas Moradas da Serra"

Belo Horizonte 12 de Março de 2009

Anteciosamente;

N Corretagens ob Ltda



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SecÍetaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Fundação Estadual do Mêio Ambiente - FEAM

PARECER

I _ RELATÓRIO

O empreendimento foi autuado como incurso nci código 106 do Anexo I a que se refere o art. 83 do

Decreto 44.855/09, sendo aplicada a penalidade de multa simples no valor de RS 20.000,00

Devidamente notificado da lavratura do auto de inÍiaçào 1pág. 2), a autuada ap

tempestivamente, defesa administrativa no dia l3/03/2009 (pág. 07 e seguintes).

2 _ ANÁLISE JURiDICA

2.1 - Mérito

resentou
À!ü

Alega o auluado que o técnico do IEF "determinou a averbação de resena legal conÍirrme consla no

cartório de registro de imóveis de Caete e foi este mesmo tecnico que autuou a reÍêritla empresá

anteriormente pelas mesmas inÍiações (...)".

Constata-se que o agente fiscalizador verificou no local do empreendimento a cxistência

parcelamento de solo em desconformidade com a legislaçào ambiental vigente, confbrme descrito

, no boletim de ocorrência (tls. 0l e seguintes) e no auto de inliação (fls. 8 e seguintes) ohjeto do

presente processo administrativo.

Pois bem. A Legislação Ambiental vigente que os empreendimentos classificados como classe 3. 4,

5 e 6 da DN COPAM 74104 sãopassíveis dc licenciantenro ambiental. senão rejamos;

Ara. 40, Decreto 41.844199. A localizaçao. construçào. instalaçârr. ampliaçào, mpdificaçâo c

operaçâo dc cmpreendimentos ou atividadcs utilizadoras dc recursos ambicntais considcrados

eÍê(iva ou potencialmente poluidores, bcrn como dos quc possam causar degradaçâo anrbiental. na

I'orma estabelecida pelo COPAM, nos terrnes do t«7rrrÍdo art. 3". dcpcnderão dc prer io

. Licenciamento Ambicntal ou dâ AAF.

Art. 1", DN COPAM 74104. Os emprecndimentos e atividades modilicadoras tlo nreio ambiente

sujeitâs ao licenciamenlo ambiental no nivcl estadual sào aqueles cnquadrados nâs classes i. 4. -5 e

6 , conforme a lista conslante no Anexo Único rlcsta Delihrraçào Normalira, cujo potencial

poluidor/degradador geral é obtido após a conjugaçào dos potcnciais impacros nos rncios lisico,

hiótico c antrópico, ressalvado o disposto na L)elihcraçâo Nornratir a C|RH n.,'07. dc 0-l

Cidade Admini6trativa Tancredo Neves
Rodovia Prefeito Améraco Gianetti, s/no - EdiÍício Minas -.lo andar - Baino Sêrra Verde

Telefone: 3915-1231 - Cepi 31620-900 - Beto Horizonte / MG
home page: www meioambtente mg gcv br

PROCESSO: 4l -18/2009/001/2009

AUTO DE INFRAÇÃO 3340/2009

AIJTTJADO N.M. BARBOSA CORRETAGENS INTOBILIARIAS LTDA.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávêl

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

noyemhÍo de 200f-

Conforme inÍbrmações trazidas pelo agente tiscalizador, o empreendimento desenvolve a atividade

inserida no código E-04.01-4.

E-04-01-4 - Loteâmento do solo urbano pâÍâ fins exclusiva ou predomitrânt€mente

residenciâis.

'Pot. Poluidor/Degradador; A r:P Água:M Solo:G Ceral:M

Pone:

' 15 < Área 'fotal.í 50 ha c Densidade Populacional tiruta < 70

habitanles/ha : Pequeno

25 < Àrea Total < 50 ha c Densidade Populacional Bruta > 70 habitanteyha ou 50 < Área Total

< 100 . ha e Densidade Populacional Bruta < 70

habitântes/há :Médio

50 < Árca Total < 100 hae l)ensidade Populacional Bruta>70 babitantes/ha ou Área

' Total > l00ha :Grande

Tendo em vista que o agente fiscalizador verificou que a capacidade instalada do empreendimento é

de 198.43, I t ha, constata-se que seria necessário a Licença Ambiental para o seu funcionamento.

Desse modo, conetamente aplicada a penalidade pelo agente fiscalizador, tendo em vista que o

empreendimento enquadra-se dentre aqueles sujeitos ao licenciamento ambiental, conforÍne

detennina a legislação ambiental vigente.

2.2 - Attalaação dos Valores das Multas

Apesar de aplicada a penalidade de multa simples sem a atualização da UFEMC, recomendamos

deixar de atualiá-la em viíude do transcurso do lapso temporal de que dispõe a administração

pública para rever seus próprios atos, nos termos do Parecer 15.333/14 da Advocacia Geral do

Estado de Minas Cerais.

3 - ConcluSão

lsso posto, remetemos os autos ao Presidente da FEAM, opinando pela manutenção da penalidade

dc multa simples no valor de RS 20.001,00: aplicada com base no código 106 do Anexo I a que se

ret'ere o art. 83 do Decreto 44.855/09.

Recomendamos, ainda, a notiÍlcação do autuado para, querendo, apresentar recurso contra a

prêsente decisào no prazo de 30 dias ou eÍêtuár o pagamento da multa imposta, sob pena. de

inscriçào do débito em dívida atir a.

Por tim, Íica dispensado o envio à Procuradoria da FEAM em razào da revogaçào do inciso V do

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Prefeito Américo Gianêtti. íno - Edificio Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 3915-1231 - Cep: 31620-900 - Belo Horizonle / MG
home page. www meioambiente.mg.gov br



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

secretaÍia de Estado de Meio Ambiente e oesenvolvimento sustentável

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

art. l3 do Decreto 45'.825/201I e parecerjurídico da ACE 15.507/2015

S.mj., e o parecer.

Belo Horizonte, I 8 de maio de 2017 .

Pablo

ÀL

=

. Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Prefeito furiérico Gianetti. yn' - Edificio Minas -'lo andar - Baino Sena Verde

Telefone: 3915-1231 - Cep: 31620-900 - Belo HoÍizonte / MG
home page: www.meioambiente.mg gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERA]S

S€cretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Fundação Estedual do Meio Ambiente - FEAM

DECISAO

Encaminhe-se à arrecadação para emissão de DAE. O autuado deverá ser notificado da decisào

administrativa e dentro do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar recurso ou elêtuar o

pagamento. Dê ciência ao interessado na forma da Lei. Em seguida devem ser obsenados os trâmites

processuais.

§ô
ôr,

PROCESSO: 4138/2009/001/2009

AUTO DE INFRAÇÃO: 3340/2009

AUTUADO: N.M. BARBOSA CORRETAGENS I]\TOBILIARIAS LTDA.

DE : o Presidente da FUNDAÇ O ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM. nos tennos do

art. l6-C. § 1", da Lei n.7.772 de 8 de setembro de 1980. e terdo em lista o Parccer Jurídico. dccide

manter o Auto de Infraçào acima rnencionado e. por conseguinte, nlanter a penalidade de multa simples

no valor de R$ 20.001.00, aplicada com base no código 106 do Anexo I a que'se reÍêre o art. 83

do Decreto 44.855/09.

Belo Horizonte. L Qr
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Exma. SÉ.
Gláucia Dell'Areti
Coordenadora Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento S

Processo Administrativo: COPAM/PA/No 4138/2009/001/2009
Auto de lnfração n" 3340/2009

-rQ
ASSINA rL'RA

ustentáyél.. -, l

EÀ.I)."'..-'l§

NM BARBOSA CORRETAGENS IMOBILIARIAS LTDA., sociedade

empresária inscrita no CNPJ sob o n.o 19.815."141i0001-90, com sede na Rua dos

Carijós, n.o 244,7o Andar, Cory.702 a 718, Bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP

3í.120-060; representado por seu procurador infra-assinado, nos autos do Processo

Administrativo supramencionado, vem formular o pedido de REEXAME DE

RECONSIDERAÇÃO, ou, nào acolhido, receber como RECURSO da penaildade

apl;cada e encaminhá-lo ao exame e decisão à Câmara Normativa e Recursal do

COPAM, da qual espera confiante o PROVIMENTO, pelas razóes de fato e de direito

abaixo transcritas:

1- Trata-se o presente feito de recurso contra decisáo do Presidente da

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, que manteve o Auto de lnfração de no

3340/2009, bem como a penalidade de multa simples no valor de R$20.001,00 (Vinte

mil e um reais), aplicada com base no código 106, do Anexo l, a que se refere o artigo

83 do Decreto 44.855109.

2- Da referida clecisáo denota-se que, a fundamentação utilizada advém da

configuração do empreendimento da Recorrente, em desenvolver atividade de

loteamento do solo urbano para fins exclusiva ou predominantemente residenciais (E-

04.01-4). Nesse passo, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental de

a
)
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acordo com a legislação vigente e diante da inexistência deste, aplicou-se a

penalidade em questão.

3- Todavia, tem-se que o empreendimento de loteamento denominado

"Fazendas Morada da Serra" foi devidamente licenciado e aprovado no ano de '1 .996,

de acordo com a legislação vigente da época, qual seja, INSfRUÇÃO N. 17-b, DE 22

DE DEZEMBRO DE í980, INSTiINCRA (doc anexo).

5- Todavia, muito embora todos os documentos tenham sido apresentados

e a fundamentação supra tenha disso aventada, foi aplicada multa em desÍavor da

Recorrente, com base em descumprimento de exigência legal que, à época da

autorizaçáo do loteamento, não haviam sido sequer publicadas e/ou em estado em

vigência.

6- Com a devida vênia à fiscalizaçáo realizada, não se pode exigir que se

faça e expeça licença ambiental para um loteamento já devidamen

concluído no ano 1996, sendo que, à época de tal autorização tal ex

fazia necessária
;:

7- Cumpre altear que, desde a aprovaçáo do loteamento no a

não foram realizadas quaisquer alteraçÕes na planta do loteamento, capaz de gerar

fator obrigacional à legislaÇão vigente. Dessa forma, não foram praticadas quaisquer

atos capazes de gerar obrigação de licenciamento ambiental sob a égide da legislação

pátria vigente.

8- Em outras palavras, a Recorrente está sendo penalizada por não possuir

licenciamento ambiental, para um empreendimento de loteamento aprovado no ano

de 1996, sendo que, atualmente, possui um número inexpressivo de lotes pendentes

de venda, até pelo tempo transcorrido do início das vendas dos lotes, aos dias atuais.

9- Dessa forma, diante do exposto e dos documentos acostados no

processo administrativo a que faz impugnação, pugna-se pelo cancelamento do Auto

de lnfração ora impugnado, com consequente descontinuidade da multa aplicada em

decorrência da penalidade inserta

4- lnclusive, todas as obrigaçÕes advindas da legislação supramencionada,

foram devidamente cumpridas pela Recorrente a tempo e modo, conforme fazem

prova os documentos acostados no processo administrativo outrora, bem como os

demais documentos anexos ao presente recurso.

lüw



10- Por outro lado, ainda que se falasse manutenção da aplicação da multa

em discussão, situação que se depreende ao respeito ao princípio da eventualidade,

tem-se que, ao valor estipulado como multa não deve se aplicar atualizaçáo, nos

termos da própria fundamentação do PARECER às fls. 77-Verso (2.2 - Atualização

dos Valores das Multas). Razão pela qual, no caso de não provimento ao Recurso

manejado sob a fundamentação acima exposta, pugna-se pelo revisão dos valores

apresentados para quitaçâo da penalidade aplicada, de forma a não se aplicar

atualização da dívida.

1 1- lsto posto, a pena aplicada NAO pode perdurar, por estar em desacordo

com a realidade dos fatos, requerendo o reexame e reconsideração, ou, então, que

seja o recurso encaminhado ao Chefe da Polícia para o exame e o julgamento com o

PROVIMENTO para CASSAR a penalidade aplicada e o consequente arquivamento

do Auto de lnfração.

12- Requer, antes do exame, seja o recurso recebido com o efeito

SUSPENSIVO, para se evitar maiores prejuízos à Empresa.

Belo Horizonte, 13 de Julho de 2017

ARB ORR A NS IMOBILIARIAS LTDA,

CNPJ n.o 1 9.81 5.14110001-90

Alexandn Mnícius de A' Prazeres

oAB/ lG 131291



Pelo presente instrumento particular de mandato, NM BARBOSA CORRETAGENS

IMOBIL!ÁRIAS LTDA., sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o n.o

19.815.14110001-90, com sede na Rua dos Carijós, n.o 244,70 Andar, Conj.7O2 a

718, Bairro Centro, Belo Horizonte/Mc, CEP 31.120-060, neste ato representado por

Newton Marques Barbosa, brasileiro, viúvo, do comércio, inscrito no RG sob o n.o M-

1.054.812 - SSP/MG, e no CPF sob o n.o 000.285.256-04, residente e domiciliado na

Rua Felipe dos Santos, n.o 358, 80 Andar, Lourdes, Belo Horizonte / MG, CEP: 30.180-

160; nomeia e constitui seu procurador ALH(ANDRE VlNiclUS DE ALMEIDA

PRAZERES, brasileiro, casado, inscrito na OAB/MG sob o n.o 131.291, com escritório

na Avenida dos Andradas, n.o 2287 , sl. 303, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30.120-010,

ao qual confere todos os poderes para a prática de todos os atos Judiciais ou

Administrativos na satisfacão do obieto deste instrumento. em qualquer Juízo ou

instãncia (Lei n' 8.906/94, artigo 5o), podendo ainda, substabelecer os poderes

outorgados, no todo ou em parte, com ou sem reserva, agindo em conjunto ou

isoladamente, independentemente de ordem de nomeação, podendo ainda, os

referidos procuradores transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação e Íirmar

compromisso.

Belo Horizonte, 18 de Maio de 2017.
.:

R co A

Nelvton Marques Barbosa

N IM BILÉRIAS LTDA.N

ALEXANDRE PRAZERES ADVOGABOS ÂSSOCIÀDOS
Tel. {31} 9.8a06-4284 - alexândre@alêxandreprazeres.adv.br

PROCURAÇÃO



DECI|TA SEGUNDA ALTERACAO CONÍRAíUAL DE NM BARBOSA

CORRETAG ENS TMOBILTARIAS LTDÀ

NEWTON MAROUES BARBOSA, brasileiro, viúvo, do comércio,

residente e domiciliado na Rua Felipe dos Santos no 358 - 8o Andar - BaiÍro de

Lourdes - Belo Horizonte - MG, CEP. 30180-160. portador da C.I. M 1.054.812,

SSP/MG, inscrito no C.P.F. sob no 0O0.285.256-O4, NEWTON ,TAROUES

ÊARBOS.A JUNIOR, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens

com SIMONE PATRÍCIA ARAUJO SANTOS, Administrador de Empresas, residente

e domiciliado na Rua Holanda Lima no 60 Apt. 201 - Bairro Gutierrez - Belo

Horizonte - lvlc, CEP- 30.441-031, portador da C.L no M 824.747, SSP/MG,

inscritô no C.P.F. 254.757.3a6-53, RONÀLDO ANTONTO NEVES MAROUES

BARBOSA, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens com

MARGARET RIBEIRO NEVES MARQUES BARBOSA, Engenheiro Mecânico,

residente e domiciliado na Rua Engenho no 1001 - Ecoville - Nova Lima - MG,

CEP. 34.000-000, portador da C.1. no M 384,492, SSP/MG, anscrito no C.P.F. sob

N" 275.943.006-53, JUSSARA NEVES MAROUES AARBOSA PORFÍRTO,

brasileira, casada pe,o regime de comunhão universal de bens com ANTONIO

PORFIRIO NETO, portadora da C.I. no M 567.016 SSP/MG, inscrita no C.P.F. sob

no 355.363.656-49, residente e domiciliada na Rua Dr. Henrique Sales n" 352

Apto 302-8 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG, CEP.30.380-280, SORAYA

NEVES MAROUES BARBOSA DOS SANÍOS, brasileira, Médica, casada pel

regime da comunhão parcial de bens com EUSTAQUIO CLARET DOS SANTO

portadora da C.I. n" 1.654.915 SSP/l'IG, inscrita no C.P.F. sob no 633.083.986-

72, residente e domiciliada na Rua Felipe dos Santos no 358 - 80 Andar -

Lourdes - Belo Horizonte - MG, CEP. 30.180-160, e YÁRA CRISTINÀ NEVES

MAROUES BARBOS.Á RIBEÍRO, brasileira, casada pelo regime da comunhão

parcial de bens com GUILHERME CUNHA RIBEIRO, portadora da C.I. n" M

1.654.914, SSP/1"1G, inscrita no C.P.F. sob no 599.804.866-00, residente e

domiciliada na Rua da Bahia no 2.577 Apto 1401 - Lourdes - Belo Horizonte -
MG, CEP. 30.160-011, únicos sócios da Nt'l BARBOSA CORRETAGENS

IMOBILIARIAS !@1, sociedade simples limitada estabelecida na Rua dos

Carijós no 244, 7" Andat, Conjunto 7OZ a 718 - Centro - Belo Horizonte - MG

!'a;:iã 1ae 10
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CÊP. 31.120-060, inscrita no CNPI sob no 19.815.141/0001-90, resolvem
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celebrar a presente alteração contratual. mediante as cláusulas e condições a

seguir estabelecidas:

A NM BÂRBOSA CORRETAGENS IMOBILIÁRIAS LTDA, iNiCiAIMENtE

constituída sob a forma de sociedade simples lamitada, aplicará, supletivâmente,

as disposições previstas na Lei no 6.404/76 - Lei dôs Sociedades Anônimas,

como lhe autoriza o Parágrafo Único do Art. 1.053 do Código Civil Brasaleiro.

CLAUSULA SÉGUNDA

Com a finalidade de cobrir despesas eventuais e extraordinárias, os sócios

resolvem constituir um fundo de caixa, que será mantido por depósitos mensais

côrrespondentes a 02 o/o (Dois por cento) do faturamento lÍquido mensal da

sociedade, em bancos de primeira linha, com orientação de aplicação em títulos

de rendimento su perior.

O Diretor Superintendente, e na sua falta, o Oiretor Administrativo, será o

responsável pela gestão do fundo, devendo prêstar conta aos demais sócios

ordinariamente, ou quando solicitado.

o sócio Newton Môrques Barbosa realizará o depósito inicial no v

R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

d

Pá -qir:â 2 cÊ 10

(úí
CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade resolve alterar seu endereço, que passará a ser: Rua dos

Carijós no ?44 - 7o Andar - Conjunto 7O2 a 778 - Centro - Belo Horizonte -
l,lc, CEP.31.120-060.

CLAUSULA OUARTA

Em virtude das alterações que os sócios ora cêlebram, a sociedade

resolve consolidar o seu contrato social. que passará a ser regido pelas cláusulas

e condições seguintes:

,.,
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CLAUSULA PRIMEIRA
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DECIMA SEGUNDA ALTERACAO CONTRÀTUAL DE NM BARBOSA

CO R R ETAG E N S I M O B I LI AR I AS LTDA

NEWTON MAROUES BARBOSA, brasileiro, viúvo, do comércio,

residente e domiciÍiado na Rua Felipe dos Santos no 358 - 80 Andar - Bairro de

Lourdes - Belo Horizonte - MG, CEP. 30180-160, portador da C.i. M 1.054.812,

SSP/MG, inscrito no C.P.F. sob no 000.285.256-o4, NEWToN MARQUES

AARBO A JUNIOR, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens

com SIMONÊ PATRÍC1A ARAUIO SANTOS, Administrador de Empresas, residente

e domiciliado na Rua Holanda Lima no 60 Apt. 201 - Bairro Gutierrez - Belo

Horizonre - MG, CEP. 30.441-031, portador da C.I. no M A24.747, SSP/MG,

inscrito no C.P.F. 254.757.346-53, RONALDO ANÍONIO NEuES MAROUES

BARBOSA, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens com

MARGARET RIBEIRO NEVES MARQUES BARBOSA, Engenheiro Mecânico,

residente e domiciliado na Rua Engenho n" 1001 - Ecoville - Nova Lima - MG,

CEP. 34.000-000, portador da C.I. no M 384.492, SSP/MG, inscrito no C.P.F. sob

NO 275.943.006.53, JUSSARA NEVES MAROUES BARBOS.À PORFíRIO,

brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens com ANTONIO

PORFiRIO NETO, portadora da C.1. nô M 567.016 SSP/MG, inscrita no C.P.F. sob

no 355.363.656-49, residente e domíciliada na Rua Dr. Henrique Sales n" 352

Apt' 302-8 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG, CEP.30.380-280, SORAYA

NEvEs MAROUÉS BARBOSA DOS SANTOS, brasileira, Médica, casada pelo

regime da comunhão parcial de bens com EUSTÁQUIO CLARET DOS SANTOS.

portadora da C.l. n" 1.654.915 SSP/MG, inscrita no C.P.F. sob no 633.083.986-

72, residente e domiciliada na Rua Felipe dos Santos no 358 - 8o Andar -

Lourdes - Belo Horizonte - t'4G, CEP. 30.180-160, e YARA CRISTINA NEVES

MAROUES BARBOSA RÍBEÍRO, brasileira. casada pelo reqime da comunhão

parcial de bens com GUILHERME CUNHA RIBEIRO. portadora da C.l- n" M

1,.654.974, SSP/MG, inscrita no C.P.F. sob n" 599.804.866-00, residente e

domiciliada na Rua da Bahia no 2.577 Apt" 1401 - Lourdes - Belo Horizonte -
MG, CEP. 30.160 O11, únicos sócios da NM BARBOSA CORRETAGENS

IMOBILIÁRIAS I-IDÁ, sociedade simplês limitada estabelecida na Rua dos

{
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inscrita no CNPI sob n" 19.815.14U0001-90, CEP. 30.120-060, resolvem

consolidar seu contrato social, que passará a ser regido pelas cláusulas e

condições a seguir estabelecidas:

Parágrafo único. O início das atividades se deu em 22/O7/L976, e o prazo de

duração da sociedade é ilimitado.

CLAUSULA SEGUNDA

O objetivo social será a compra e venda de imóveis, corretagens,

empreêndimentos imobiliários em geral e quaisquer outras atividades similares.

CLAUSULA TERCETRA

A NM BARBOSA CORRETAGENS IMOBILIÁRIÂS LTDA, CONStitUídA

sob a forma de sociedade simples lamitada, aplicará ao seu estatuto,

suplet,vamente, as disposições previstas na Lei no 6.404/76 - Lei das

Sociedades Anônimas, como ,he autoriza o Parágrafo Único do Art. 1.053 do

Códi9o Civil Brasileiro.

cLÁUsULA OUARTA

O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente do país, é

de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), divididos em 7.000 cotas de Rg 1,00 (Hum reat)

cada uma, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

.:..,s IM!.
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CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade terá giro comercial sob a denominação de NM BÂRBosA

CORRETAGENS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede e foro na Ruô dos Carijós n"

244 - 7o Andar - Conjunto 702 ô 718 - Centro - Belo Horizonte - MG, CEP.

30120-060, com duração indeterminada, podendo abrir filiais, agencias e

sucursa,s em todo o teÍÍitório nacional.

,



NÊV'/TON MARQUES AARBOSA - RS 5.250,00, - 5.250 COTAS

NEWTON IV1ARQUES BARBOSA ]UNIOR - R$ 91O,OO . 910 COTAS

RONALDO ANTONIO NEVES MARQUES BARBOSA - R$ 21O,OO . 210 COTAS

IUSSARA NEVES MARQUES BARBOSA PORFIRIO - R$ 210,00 - 210 cotas

SORAYA NEVES MARQUES BARBOSA DOS SANTOS - R$ 21O,OO - 210 cotas

YARA CRISTINA NEVES MARQUES BARBOSA RIBEIRO - R$ 210,00 - 210 cotas

CLAUSULA SUINfA

As cotas da sociedade são indivisíveas e não poderão ser cedidas ou

trânsferidas sem o expresso consêntimento dos sócios, cabendo, em igualdade

de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-Ías.

CLAUSULA SEXTA

CLAUSU LA SETIMA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas

respondem solidariamente pela integralização do capital social nos termos do

artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA OITAVA

A administração da sociedade será exercida pelos sócios NEWTON

MARQUES EARBOSA e NEWTON MARQUES BARBOSA JUNIOR, em conjunto

ou isoladamente, que repÍesentarão a sociedade ativa ou passivamente, em

3uizo ou forô dele, podendo pratícar todos os atos compreendidos no objeto

social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso do nome ou da

denominação social em negócios estranhos ou alheios aos fins sociais.
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A cadô cota será atribuido um voto nas deliberações socials, podendo os

sócios que representem 3/4 do capital social. deliberar validamente sem

necessidade de reunião da Diretoria ou Assembleia, em todos os atos e

atividades sociais, inclusive ALTERAR O CONTRATO EM TODAS AS SUAS
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Parágrafo único. Fica facultado aos administradores nomear procurador para

um período determinado, que nunca excederá a um ano, devendo o instrumenlo

de pÍôcurôção especificar os atos que poderão ser praticados pelo mesmo. Fica,

entretanto, vedada, a nomeação de procurador com poderes para praticar atos

de administração, conforme previsto pelo Art. 1.018 do Código Civil.

Os sócios serão obrigados a rêpor os lucros e quaisquer outras quantias

retiradas da sociedade, ainda que autoÍizadas pelo contrato, quando tais

quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, a

ser fixada anualmente por consenso entre os sócios e de acordo com a

fiscal em vigor

O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano. quando será

procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração dos

resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

CLAUSU LA DECIMA SEGU N DA

A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer um dos

sócios, e prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios

remanescentes, aos herdeiros do sócio falecido, sua cota de capital e sua parte

nos lucÍos líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte regra'.2Oa/o

em até 12 meses; 30olo a partiÍ do 13" mês, em até 12 meses, e 50o/o a partir

do 24o mês, em até 12 meses, sempre a contar do falecimento.

I
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CLAUSULA DECÍMA TERCÉÍRA

Os sócios não poderão ceder ou alienar, no todo ou em parte, a qualquer

tílulo, as suas cotas a terceiros, sem o prévio consentimento dos demais, ficando

ôssegurada â aquisição pelos sócios em igualdade de condições, na proporção

das cotas que possuirem, observado o seguintê:

l- Os sócios deverão ser comunicados por escrito, com antecedência de 30

(trinta) dias, da intençáo do cedente, pôÍa que exerçam seu direito de

preferência;

Il. l-indo o prazo do exercício da preferência, sem qualquer manifestação dos

demais sócios, as cotas poderão ser cedidas ou alienadas livremente a te

cLÁUsULA DÉCIMA oUARTA

O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá observar

prevista nô Cláusula Décima Terceira, ofertando aos demais sócios a totalidade

de suas cotas.

Parágrafo Primeiro. Havendo inte.esse na aquisição das cotas do sócio

retirante, a sociedade procederá a uma apuração de haveres que determinará o

valor a ser pago ao sócio retirante, cujo pagamento ocorrerá segundo a mesma

regra estabelecida na Cláusula Décima Segunda.

Parágrafo Segunda. A admissão do novo sócio em substituição ao sócio

retirante só poderá ocorrer depois de aprovada pelos sócios que representem

314 dô ca pitâl social.

CLAUSULA DECIHA OUINTA

Todas as deliberações sociais, especialmente às relativas à aumento de

capital social, aprovação das contas dos administradores, designação ou

destituição de cargos, remuneração, pedido de concordata. distribuição de

lucros, alteração contratual, Íusão, cisão ou incorporação, só poderão ser
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aprovadas pelos sócios que detenham 3/4 do capital social, sàlvo nos casos qu

a legislação.ivil ou supletiva exija quórum maior.

Parágrafo único. A convocação dos sócios para as deliberações previstas nesta

cláusula ocorrerá por escrito ou qualquer outra íorma através da qual seja dada

ciência inequívocô do ato aos demais sócios.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância das

disposições prevístas no Código Civil e na Lei no 6.404176 - Lei das Sociedades

Anônimas, em caráter supletivo.

O sócio NEWTON MARQUES BÂRAOSA dêclara, para todos os'Fl

efeitos de direito, que se encontra no pleno gozo de suas faculdades mentais,

conforme certificam os Atestados Médicos devidamente assinados pelos Drs.

Waldeir Estevam Lopes, CRM-MG no 79974 e Igor Ribeiro Fratezzi Gonçalves,

CRM-i.'1G no 28311, estandô apto parâ praticar todôs os atos da vida civil, e

êspeciaimente os exigidos e/ou necessários às finâlidades do presente contrato

socia l.

E por estarem justos e contaatados, os sócios assinam o presente

instrumento em 03 (três) vias de igual teoÍ e Íorma, juntamente com 02 (duas)

testemunhas adiante qualificadas, declarando os sócios que não se encontram

impedidos de exercer a meÍcancia ou a administração de sociedade mercantil em

virtude de condenação criminâ1.

Belo Horizonte, 05 de outubro dê 2015

ON RQUES BARBOSÂ
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NEWTON MAR OUES BARBO SA ]UNIOR

SIMONE PATRICIA ARAU'O SANTOS

Yl]"^L"'^-

RONALDO ÂNTONIO NEVES MARQUES BARBOSA

,-i 11 ,'Í^ f* '' I j,'..[--
MÂRGAREÍ RIBEIRO NEVES MARQUES BARBOSA

[*"r* fm1

(

!'q!o- N,-lyr Ltg:r qisr b-qrÇU?* [.""
]USSA-RA NEVES MARQUES BARBOSA trORFIRIO \

'-j

J'nt' ,- !ê--:
SORAYA NEVES MARQ UES BARBOSA DOS SANTOS

tÍ
1.

si

I

(^.
YÂRÂ NÂ N EV ES BÂR SA RIB

GU ILH ERM E CUNHA RIBEIRO

As testemunhas abaixo assinadas declaram que o Sr. Newton Marques Barbosa

encontra-se em pleno gozo de suas faculdades mentais na assinatura deste

EUSTAQUIO CLARET DOS SANTOS

UN lÁ ,rnhhrC il"k "-EIRO
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Testemunhas
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o, Professor, residente nesta capital C.L no M 2.085.061,

no C.P.F. sob no 408.670.056-53SSP/MG, inscrito

tt

REGlsrÊs ctvll DÂs pEssoÂs JUríDÍcÂs

oAB/ RJ 53.39O

REGISTRC CIVIL DAS PE§§OAS JURi'ICÂS

Cuantidade de Àtos P'aticados 00001
Emol RS28i TFJ RS 0 89 Íorat RS 3.70C.rs.ril. r và raa.e cestê se c .c § !. riiis ,/r€los !-g rJs E.

!'áai Êê 10 ie 10

. Dra. Márcia Go çalves Soa res

Brasjleirô, côsada, Advogada, residente nesta capital, C-I. n" 61.040, OAB/MG,

inscrita no C.P.F. sob 
^o 

144.246.496-87

visto dos Advooados:

]osÉ EUGÊNIo DE A DÊ

OAB/

N I{ BÂR8OSÂ CORRETÂGEII5 IIIOEILIÂFIÂS LÍOA

aVERBÀ00(Âlsob o n" 15. l. no Lilro Â. êm

25t02Q016

Eelo HoÍilonle.
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INSTRUçAON" l7-b DEzzDE DEZEMBRO DE 1980
Boletim de Serviço n'51, de 2212180.

Dispõe sobre o parcelarrento de imóveis rurais

I. DISPOSIÇOESPRELIMINARES

l.l São formas de parcelamento do solo, o loteamento e o desmembramento.

1.2 Considera-se loteamento a divisão de gleba em lotes, com abertuÍa de novas vias de
circulação, de logradouros públicos ou prolongarnento, moditicação ou ampliaçào das vias

existentes.

1.3 Considera-se desmembramento a divisão de gleba em lotes, com aproveitamento do
sistema viário existente, desde que não impl(ue na abertura de novas vias e logradouros
púbücos, nem no prolongamento, moditicação ou ampliação dos já existentes.

2.1 O parcelamento, para fins urbanos. de imóvel rural localizado em zona urbana ó
expansão urbana, assim definidas por lei municipal. rege-se pelas disposiçóes da Lei n."
de 19/12/79, e das legislações estaduais e municipais pertinentes.

'

2.2 Em tal hipótese de parcelamento, caberá ao INCRA, unicamente, proceder !M ÀrÍ
requeriÍEnto do interessado, à atualização do cadastro rural, desde que aprovado o
parcelamento pela Prefeitura Municipa.l ou pelo Governo do Distrito Federal, e registrado no
Registro de Imóveis.

2.3 A atualização cadastral será

a) do tipo "CANCELAMENTO", quando o parcclamento abranger a totalidade da rírea

cadastrada;

b) do tipo "RETIFICAÇÀO", quando o parcelamento, para hns urbanos, abranger
paÍcialmente a área cadastrada e p€rmanecer como imóvel rural uma área remanescente.

3. PARCELAMENTO, PARA FINS URBANOS. DE IMÓVEL RURAL
LOCALIZADO FORA DA ZONA URBANA OU DE EXPANSÀO URBANA

3.1 O parcelamento. para fins urbanos, de imóvel rural localizado fora de zona urbana ou
de expansão urbana, assim defrridas por lei nrunicipal, rege-se pelas disposições do art. 96, do
Decreto n." 59.428, de 27110166, e do art. 53, da Lei n.'6.766. de l9ll2l79.

3.2 Em tal hipótese de parcelamento, caberá, quanto ao INCRA, unicamente sua prévia
audiência.

3.3 Os parcelamentos com vistas à t'ormação de núcleos urbanos, ou à tbrmação de sítios
de recreio, ou à industrialização, somente podcreo scr executados cm área que:

2. PARCELAMENTO, PARA FINS URBANOS, DE IMÓVEL RURAL
LOCALIZADO EM ZONA URBANA OU DE EXPANSÀO URBANA

I
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a) por suas características e situação, seja própria para a localização de seryiços
comunitários das áreas rurais circunvizinhlsi

b) seja oficialmente declarada zona de turismo ou caracterizada como de estância
hidromineral ou balnearia:

c) comprovadamente tenha perdido suas caracteríslicas produtivas. tornando
antieconômico o seu aproveitamento.

3.4 A comprovação será feita pelo proprietário, através de declaração da Municipalidade
e/ou através de circunstanciado laudo assinatlo por técnico habilitado.

3.5 Verificada uma das condições especificadas no item 33, o INCRA, em atendimento a

requerinEnto do interessado, declarará nadâ ter a opor ao parcelamento.

3.6 Aprovado o projeto de parcelamento, pela Pretbitura Municipal ou pelo Governo do
Distrito Federal, e registrado no Registro de lmóveis, o INCRA, a requerimento do
interessado, procederá à atualização cadastral, conÍorme o disposto no item 2.3.

4, PARCELAMENTO, PARA FINS AGRÍCOLAS, DE IMÓVEL RTIRAL
LOCALIZADO FORA DE ZONA I-iRBANA OU DE EXPANSÃO URBANA

4.1 O parcelamento, para fins agrícolas, de imóvel rural Iocalizado fora de zona urbana ou
de expansão urbana, assim definidas por lei municipal, rege-se pelas disposiçÕes do iut.6l da
I.ei n.' 4.5O4, de 30/l I i64, do art. l0 da Lei n.' 4.947 , de 061M166, dos aÍts. 93 e seguintes do
Decreto no 59.428, de27llU66 e do an. 8' da trin' 5.868, de l2ll2n2.

4.2 Em tal hipótese de parcelaÍrrcnto, caberá ao INCRA a prévia aprovação do projeto

4.3 A apÍovação de projeto de desmembramento sujeita-se, no que coubr. às normas
seguintes.

4.4 Para a aprovação de projeto de loteanento, o interessado deverá apresentar
requerirnento, instruído com os tlocumentos scguintes:

a) título de propriedade;

b) cadeia dominial;

c) quitação fiscal;

d) nrmorial descritivo de todo o imóvel e do loteaÍnento;

e) planta de todo o imóvel;

t) planta do loteanrento;

g) planilha de cálculos;

h) plano de aproveitamento.

.;st

4.4.1 O requerimento.

4.4.1 .l Quando formulado por pessoa fisica, deverá contcr o nome por extenso do requerente.
nacionalidade, estado civil, proÍissão, domicílio e residêrcia, CPF, documento de identidade,
código de cadastramento do imóvel e hnalidade do projeto de parcelamento.

2
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4.4.1.1.1 Se o proprietrário for casado, o respectivo cônjuge também deverá assinar o
requerinpnto.

4.4.1.1.2 O proprietário e, se for o caso, o respectivo cônjuge poderão ser representados por
procurador, desde que juntado ao requerimento o instrumento do mandato.

4.4.1.2 Quando Íbrmulado por pessoa jurídica, deverá conter a denominação ou razão social
do requerente, lugar onde tem sua sede, CGC, código de cadastramento do rmóvel, tinalidade
do projeto de parcelamento e deverá ser ainda instruído com comprovantes:

a) de que os seus atos constitutivos, e eventuais alterações, estão registrados na

competente Junta Comercial;

b) de que o signatário do requerimellto representa etêtivamente a pessoa jurídica e tem
poderes suficientes paÍa o ato.

4.4.1.2.1 O requerente poderá ser Íepresentado por procurador, desde tlue juntarJo ar.r

requeriÍnento o instrumento do mandato.

4.4.2 O títolo de propriedade deverá estar devidamente registrado no competente Registro de
Imóveis e ser acompanhado do cornprovante do registro de re-ratificação da área, quando a

constante do título divergir da que figura na planta geral do imóvel.

4.4.3 A cadeia dominial consistirá em certidão do Registro de Imóveis, cnr ordem inversa, dos

títulos de donúio até vinte anos, mencionando, quanto a cacla um deles:

4.4.4 A quitação fiscal consistirá no comprovante de quitação do último lançamento do IT

4.4.5 Os memoriais descritivos.

4.4.5.1 No caso do imóvel como um todo, deverá abranger:

a) denominação do imóvel e denominaçeo do lot€aÍnento;

b) Iocalização (Distrito, MunicÍpio e Estado) e distância do imóvel ao perímetro urbano
da sede do Município;

c) roteiro perimétrico, contendo o ponto de panida, rurnos ou azimutes seguidos e

orientação dos antigos marcos, com os respectivos cálculos. distâncias, indicação dos
atuais marcos, limites e cunlrontações;

d) áÍea total do imóvel, área a ser loteada e área remanescente, se for o caso,

o) acidentes geográficos encontÍados, como valos. córregos. rios, lagoas. elevações e

marcos antigos;

f) indicação das culturas existentes, dos campos, ffatas, capoeiras e iíreas nio
aproveitáveis,

g) vias de acesso e de comunicação interna, já existentes c as que serão abeías,

h) informações sobre o clima, vegetação e relevo;

3

Mà. "

a) natureza e data de cada um dos títulos:

b) data, liwo, folha e número de ordem, do registro de cada um deles.
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i) informações sobre os solos do imóvel e o seu potencial agrícola;

j) assinatura dos técnicos responsáveis pelos serviços, mencionando os nomes,
qualificação profissional e respectivos números de registro no CREA,

4.4.5.2 No caso de loteamento deverá ser apresentado em quatro yias, abrangendo

a) denominação do imóvel e denominação do loteamento;

b) nome do proprietário:

c) número de cada lote e respectiva área;

d) Ínarcos ou estações;

e) rumos ou azimutes;

t) dimensões das áreas (fÍente, fundo, Iado direito e lado esquerdo);

g) limites e confrontações;

h) assinâtura dos técnicos responsáveis pelo projeto, nÉncionando os nomes.

qualificação profissional e respectivos números de registro no CREA.

4.4.6 A planta geral do imóvel deverá ser apresentada em cópia heliogrática. contendo todas

as especificações técnicas e legais exigidas, bem como

a) laterais do perírnetro, devidarnente demarcadas;

b) distâncias de um marco a outro e perímetro de todo o imóvel;

c) área total do imóvel, área a ser loteada e área remanescente, se tbr o caso;

:..+ +

À

d) delimitação e indicação, conforme título de propriedade. dos limites e confrontantes

e) altitudes relativas de cada estação do instrumento e a contbrmação altimétrica ou
orográfica aproximada dos terrenos,

D construções existentes, com indicação dos seus fins, bem como os marcos, valos,

cercas, muÍos divisórios e outros quaisqueÍ vestígios que sirvam ou que teúam servido
de base à demarcação;

g) cursos d'água existentesi

h) indicação, por cores convencionais, das culturas existentes, pastos, canlpos, matas,

capoeirâs e outros;

i) indicação, no título da planta. de: nome do imóvel: Distrito, Município e Estado de
situação do imóvel; data de confecção dos trabalhos;

j) legenda, com a discriminação das áreas;

l) indicação, na parte superior e à direita da planta, do Norte verdadeiro, benr como da
declinação magnética do lugar;

m) assinatura do responsável pela planta, mencionando o nome, qüalificação profissional

e respectivo número de rcgistro no CREA.

4.4.7 A planta do loteamento deverá ser apresentada em quatro cópias heliográf,cas,
elaboradas segundo as especificações técnicas exigidas para a planta geral do imóvel, e

contendo os seguintes elementos:

j

a) denominação do loteamento;
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b) indicação de rurnos ou azimutes e distâncias em todo o perímetro a ser loteado;

c) distâncias, áreas e nunreração dos lotes, dimensões e nomenclatura das vias de

comunicação;

d) marcos, Íumos ou azimutes e distâncias para cada área constante do plano do
loteamentoi

e) legenda completa, localizada à direita e abairo da planta, contendo; número e

somatório das áreas dos lotes, somatório das iíÍeas das estradas (especiÍicando largura e

comprinrnto), somatório das áreas de reserva florestal, somatório das demais árcas, e a

área total do loteamento e a do imóvel (que deverão conÍêrir conr as que constam da
planta geral do imóvel e dos nremoriais descritivos);

Í) assinaturas do proprietário (ou do procurador devidamerte constituído) e dos técnicos
responsáveis pelo projeto, mencionando os nomes, qualficação profissional e respectivos
números de registro no CREA.

4.4.9 O plano de aproveitamento deverá:

a) indicar se no imóvel será aplicada a exploração agrícola, pecuária. agro-industrial,
extraliva ou mista;

b) apresentar, quando se tratar de imóvel destinado a exploração agrícola, programação

consubstanciada nos seguintes critérios:

I - comprovação da üabüdade técnica e econômica das culturas selecíonadas;

II - uso adequado dos recuÍsos naturais;

III - especificação das técnicas de manejo do solo e dos tratos culturais a serem

enpregados;

IV - plano de exploração ajustado ao calendário agícola determinado para a regiào e

para as culturas programadas;

c) inclut demonstrativo da viabiüdade econômica da exploração, com apresentação dos

cálculos de investimentos necessários, despesas, receitas e lucros;

d) apresentar informações sobre o nível tecnológico da exploração, assistência técnica
aos agricultores coÍrpradores dos lotes e cornercialização da produçâo.

4.5 O requerinrcnto previsto no iten 4.4 deverá ser apresentado. conr a respcctivâ
documentação, à correspondente Coordenadoria, que tará as vistorias e avaliaçôes necessárias,
nos termos da Portaria n.' 783, de 30105175, cabendo ao Departamento de Projetos e

Operações - DP as verificações linais e sua aprovaçào.

4.6 Poderá o INCRA, a qualquer tempo, promover vistorias, a flm de conrprovar

a) a veracidade das informações prestadas quando do requerimento:

b) a exata execução de quanto proposto.

4.'l Nos projetos de loteamento deverão ser observados os seguinres preceilos:

4.7.1 Os estabelecidos na Lei 4.771, de 15/09165 (Código Florestal).
,a€$n,

4.4.8 A planilha de cálculos analíticos deverá acompanhar a planta geral do imóvel.
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4.7.2 Nenhum Iote poderá ser colocado à venda sem a prévia aprovação do projeto pelo
INCRA e sem o respectivo registro no Registro de Imóveis.

4.7.3 A área mfuima a ser loteada não poderá ser inferior a cinco vezes o módulo da
exploração preüsta, da respectiva zona típica.

4.7 .4 A iírea mínima de cada Iote, não poderá ser inferior ao módulo da exploração prevista
ou à ftação mínima de parcelamento, da respectiva zona típica.

4.8 Os loteamentos da espécie deverão estar localizados próximos a núcleos urbanos. que
lhes sirvam de apoio, ou neles deverá estar prevista a tbrmação de núcleos urbanos.

5. DISPOSIÇOES FINAIS

5.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Deparlamento de Projetos e OperaçÕes - DP

5.2 A presente Instrução se aplica aos processos em cLlrso e entrará em vigor na data de

sua publicação no Boletim de Serviço do INCRA.

5.3 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Instruçào n-" l7-a e as Normas
DPC n*. lL, 2L. 3L e 4L, todas do INCRA.

PAULO YOKOI'A
Presidente

à

6

,l
{



PItEI.till',UIr^ MUNrCtpAt. Dr.r TAQUARAÇtI DE MrNAS
CEP 3398O-OOO . ESTAOO DE MINAS GERAIS

l aC,.ra,aÇu Cie li.iirra: . 29 Cit: Í.to'.,c.n:rf.o Ot, 'l ::.

P.(

II.JSTI;UTC I.JACION;:,1 3E COLOI:;]ACÃC E NTFORi.iA AGRARIi'.. IIJCRÁ

DÉCL.rRaÇÀO:

li-r:llro parâ o:, dcvidos fins.oue a Fazenila [,1cr;;li d,: Scrra, de
níopíteJ.:lê N I'/. lrlolriliâri.ts Ltda.. acha-sü siiuôca enr ârêâ fc intêresse
turisiicc .J de preservaÇào paisagiEtrc3, nêste !úunicipio, pr e ..;rcircncio as
exige'ai:s para recebêr a ap!ova:Õo conto itiios de Recrclc.

'(w'



LAU])O TI]CNICO

O imóvel ocupa unla área total de 198,43 hu, que foram divididos eni
205 glebas ruràis, denominadas Fazendinhas Morada da Scrra, com árces que
variam de 4.490 rA a 15.730 m2. está situaado no Municipio de'laquaraçu
de Minas. onde foram devidanrente aprovâdas pela Prefeilura Municipel em

12 dc Novembro de 1996, de acordo com o decrelo N"-009i96.
A Fazenda Morada da Serra lrata-se de unra área dc' intercsse

paisagístico, furístico e de presen açâo arlbiental, urna vez que perdeu suas

características agrícolas, tcndo em vista as propriedadcs do solo. Porém é

e:ilrategicamente bem localizada no que tân8e a areas de laz.er, pc-ris pertencenr

rro Município de Taquaraçu de Minas (que possui bom polcncial turístico
devido ao Rio Taquaraçu e r'árias cachoeiras). e eslá muito prorjrna da cidade
de Jaboticatubas e de outros empreendimentos dcsla nalureza.

Assirn. re't,endo a docunrentsção de aprovaçÀo junlo à Prefeitura
Municipal local e o Projeto Arquitctônico, que l'oi cuidadosamcnte elaborado.
dou parmcr a que seja irrtroduzido nesta árca Sítios de Recreio.

Clo"L C*u-. U"L*
tNGgNB?rRÂ ACnC»i_ 1..

C' :r. t,.::3 MÀ
/â

Taquaraçu de Mina-s, l2 dc Dcz.embro de 1996



GABINETE Do MrNrsTRo ExTRAoRDtNÁnro oe polinca runoÁnn
lNsTtruro NActoNAL DE coLoNtzAÇÃo e neronrtae aenÁRn - tNcRA

SUPERINTENDÊNCn REGIoNAL DE MINAS GERAIS - sR/06

orícpnNcnrysR.o6/cAB/No 470 / 96

Belo Horizonte, 26 de Dezembro dê 1.996

.tl
0

,if#iBt,

€l;
Prezado Senhor,

Em atendimento ao disposto no Art, 53 da Lei 6.766/79, esta
Autarquia nada tem a opor ao pedido de alteração de uso de solo rural para
Íins de loteamento denominado "FAZENDAS MORADAS DA SERRA' com área
de 198,43 ha, de propriedade de N.N. BARBOSA CORRETAGENS
IMOBILIARIAS LTDA, localizado no município de TAQUARAÇU DE MINAS-
M.G.

Uma vez efetivada a regularização do empreendimento junto ao
Cartório de Registro de lmóveis, deverá V. Sa., encaminhar ao INCRA e/ ou à
Receita Federal o pedido de acerto cadastral do imóvel.

Limitados ao exposto, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

,r'\t\"

l\-..\ 
^ 

..{

MELCHIOR AUGUSTO DE MELO
Supêrintendente Regional

INCRA,/MG

§ iuo$
qr'},'

llmo
N.M BARBOSA CORRETAGENS IMOBILIÁRIAS LTDA
Rua Carijós 244, conjunto 71gn18
Baino - Centro
cEP 30120-060
BELO HORIZONTE. MG.

(i
I



oF. tNCRA/SR.O6/c/MG/No <. r:l ( i99 BELO HORIZONTE . MG
Em, 23 de junho de 1.999

Prezados Senhores,

lnformamos a V.Sa. que sua solicitaÉo feita peto Processo de no 54170.003155i99-
24, providenciamos o Cancelamento do Cadastro referente ao código 426 199
280 739€, em nome de NM Barbosa Corretagens lmobiliárias Ltda, em decorrência
da Carta de Anuência do Loteamento Fazendas Moradas da Serra, enviada em 26
de dezembro de 1996.

Cordialmente,

0

I'§

RosÁRto cÉs.ia MorÂ

NM Barbosa Conetagens lmobiliárias Ltda
Rua Carijós no 244, Salas 710 a718 - Centro
30.120-060 - BELO HORTZONTE - MG

c-t
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GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO DE POL|TICA TUT'TOIENIJ)
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAçÃO E REFORMA AGRÁRIA. INCRA /

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO MINAS GERAIS - SR.{t6 ,.,
DNISÃO DE CADASTRO RURAL - SR{'6/C ,,/



CODEMA
Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Í:

:

AtJl-OTUZAÇÂo

Em vista do exposto e após verilÍcação em loco por este Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental ( CODEMA), fica a N.M. Barbosa Corretagens
lmobiliárias Ltda,, autorizada a proceder limpeza de estradas sem rendimento
lenhoso e abertura de uma via de ligação no Bairro "Fazendinhas Morada da
Serra", partindo da Rua Via Serra do Cipó de frente a àrea71B, passando pela
unidade 71C e seguindo as unidades 6f e 704, até a via da Serra do Caparaó, no
municipio de Taquaraçu de Minas, desde que faça obediência a Lei 9.605 de
12.02.1998 de Proleção ao Meio Ambiente.

Taquaraçu de Minas, '12 de maio de 2003

Atenciosamente,

,,it^_ I/',!

Henrique An to
Presidente CODE

Eloiza Helena de Oliveira
Vice Presidente do CODEMA



;.EIEF
Il{SIITUIO ESHOUAL OE ITORESTAS

DECLARAÇAO

Atenciosamente ,

À

Declaramos para os devidos fins, que a Empresa N. M..'
Barbosa Corretagens Imobiliárias Ltda proprietária do loteamento
Fazendas Morada da Serra município de Taquaraçu de MinaS.Çom ,

área total de 198,43;19 há ,ficara iomànte ióm â área de Re§erva
Legal de 39,68,63 há ,que corresponde a 20 Vo da área total de
acordo com o Termo de Responsabilidade de Preservação de
Florestas, não sendo deferido o requerimento do empreendedor no
sentido de cancelar o mesmo face a uma lei municipal. , -

Belo l{oriáonte, 25 de Maio de 2011

ü-,t- Helio
&+*"-u

Furqu irn Werneck Pires

Analista Ambiental-lEF-NOBH

?-c,-Í*-
Valdir de.Castro
Procurador

Consultora Juridica .

NOBH.IE,F
oAB 40038/MG

I
lti ' I
l,,k),: t t^ r hl,M{L*)r-f" Dia Marcid iPaiva
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§resentamos a seguir o Relatório de Concepção do Sisterna de Abastecimento de

Água ao Condominio Fazendinhas Morada da Serr+ situado no município de Jaboticatubas,

em Mlas Gerais.

O presente documento objetiva a clara definição da concepção a ser adotada para o

equacionamento do óastecimento de água da rí,rec levantando os potrtos fundamentais

necessários ao proc€sso de tomada de decisão, que permitam o desenvolvimento posterior

dos projeos básicos e executivos do sistema de abastecimento de água.

Foi desenvotvido pela HOLOS ENGENIIARIA SANmÁRIA E AMBIENTAL

LTDA ernpregando as noÍrrrils gerais que regem a matéria bem como toda experiência

acumulada no trato de questões semelhantes.

aa

+

í. APRESENTAçÃO
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2. DEMANDA

O primeiro ponto a merecer atenção diz respeito à determinação da demanda a ser

mnsiderada para o projeto do sistema de úastecimeato de árgua. Àguns fatores especificos

dese tipo de empreendimentg precisam ser destacados para se fazerum quadro real da

situação.

O primeiro deles diz respeito à forrra como se dá a ocupação da terra em situações

semelhantes à do Condomínio Fazendiahas Morada da Serra. Como se destioa ao lazq de

fim de semana com lotes de área media superior a 7.500 m2, é pouco provável a aquisição

de mais de uma área por um mesmo comprador, fazendo com que a população de saturação

do projeto §a bern daerminada .

Outra caracteristica ârndamental , para a defrição da inÊa-estrutura urbam, diz

respeito à velocidade real de ocrrpação em empreendimentos similares. Usralmente , mesmo

quando se trata de empreendimentos bem zucedidos , e é este o nosso caso, a ocupação real

demaada espaço de decadas.

Em um primeiro momeúo, há uma expressiva construção de moradias e utilização

dos espaços, sendo que a orperiência nos mostra que nos primeiros quatro anos após o

lançarnento , até lsyo dos lotes são ocupados.

Passada esta fase inicial, o ritmo se desacelera acentuadametrte e, apesar de podo

manter ta><as de crescimento à média regional, não se tem rrais a configuração de

uma explosão demognifica . Assim é perfeitamente justifiúvel que se considere uma

popúaSo de projeto inferior à de sâturação.

Este foi o raciocínio bil§co que orientou a formulaçii,o da defuição tla população de

alcance do projeto, que fi:<amos em 24 anos , sendo os quatro primeiros para a ocupação

iricial e os outros vinte para atendimento do

4
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Assrmindo um crescimento geometrico da populaçiío , nos virte anos mencionados ,

a rrrnâ tara de 4 %o , basunte zuperior àquela verificada na Região Metropoütana de Bdo

Hoüonte , teremos a seguinte população de p§eto.

Assim , ternos que :

Plroj = g,rt x ( I + 0,04 )'I, ou seja,

Proj = OJS da população de seturaçío.

-(tsE!^ p.

E verdade que se pode arguir com a figura do caseiro, mas e necessário levar ern

conta que a maioria absoluta dos proprietários não morará no local. Por outro lado , os

sistemas indiüduais de armazenamento de água são uma rotina nestas situações, devendo os

mesmos serern responsáveis pelo wentual consumo srcedente.

Cunipre destacar que a água a ser provida destim-se aoi usos mais nobres, relativos

à higiene e conforto, nilo se prevendo sra utilização para jardinagem, hortiqrltura e outros

)

=,Po x (,.t,,,Ppfoj

,;e,é ã @,de,crescirnentc,,,,úud,:gqpméEico.i:.assumiia eomo ;sendq.i0,04::e , ,t::,,:

::
n é o espáço aà vimà anos apos a oorpaçãó irucial

Em resumo , os dados de base encontrados são os seguintes:

a População:dc pr§cto: : 33'lo
a ÁIcaúce dé Projrto'::24 ari:»
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fins. Desta forma os valores a serem adotados para cáIculo serão aqueles capazes de

garanú o conforto dos propriaários, em nivel proporcional aos sistemas uóanos.

A partir das considerações anteriores buscamos defint o terceiro eiemento

fundamedal pâra a conc€pção do sisterna que é a estimativa da demanda por água a ser

srercida sobre o mesmo. Temos trúalhado com valores situados no entorno de 1.000 litros

por lote por dia , guando se pensa o coffiumo medio , quando se trata de parcelamentos

destinados ao laser de fim de semana, poré'm com área média no efitortro de 1.500 - 2.000

m' . Entendemos que no cÍtso em tela devemos pensar em valores mais elevados , quando

nada pela possibiüdade , concreta , de çe as áreas venham a ser adquiridas em condomínio ,

assim a ocupação dos lotes por maís de ,ma família . Caso esa hipótese se

verifique estaríamos diante de um quadro de acrescimo da população de saturação , e uma

das forma de enfrentamros a questão é a adoção de um consumo per capita maior , o que

sern dúüda , é uma garanüa para o sistema a ser implanrado . Estamos propondo a adoção

de um consumo , médio , de 2.500 litros / lote .dia .

Resumimos , a seguir , os dados principais sobre a demanda esperada na área.

rÍ

"lt 
Í'il

€.i

s

ô

r Núrmo de loúcs : 205
o Populaçâo de projeto: SSy" dÁsau,rnação
r I)cmande : 2íF l/Iotc r,dia
. ,:'Coeficietrtc.-do üia:dc oaiúr corisimrg:='1.20:, ,, , :

. Coefráeute ú má ae mÍor coásumô: l*<0
r: ::Dcnàiide:ireoir :. rtg *1:/aiâ:;,7.04? l,toú ; ,. '

r,,:,Demrnde u,:árina:aiirA,= Z0g.m' iaia:: *+Sf UUnr
. ú-""0" .,1t., horária = S05 m'idia = 12.68rÍ Vhora
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3. LEVANTAMENTO GEO-HIDROLOGICOS

3.1 Tnbalhos Consultados

Para avaliar o potencial hidrológico da região, utilizou-se como mateÍial de apoio,

os documentos relacionados a seguir .

. Imagens de satélite LAI{DSAT 5 - 218-748 bandas 3 e 4 .

o lúapa Geológico da Região Metropolitana de Belo Hoúonte, Folha de
Jaboticatubas, escala 1:50.000 IGA - 1982.

o Carta Topográfic4 Folha de Jaboticatubas, escala l:50.000, IBGE - 1977 .

r Fotografias áreas números 5E380 a 58382 , Faixas 59C e 56840 a 56843 Faixa
60E do vôo AST 10, escala aproximada 1:60.000.

3.2 G*logia

3.2.1 Introdução

A área do Condominio esüi inserida no domírio de rochas Neoproterozóicas do

Grupo Bambui Formação Sete Lagoas, Membro Pedro Leopoldo, constituída

ütologicamente por metassiltitos; filitos; filitos calcíferos; calcários siücosos, cloríticos,

marmorizados e dolomíticos. §resenta-se horizontalizada em direção ao centro da bacia e

tectonizada nos contatos de borda, O loteamento situa-se na borda da bacia do Bambú ,

caracterizaodo, geologicamente , urna zona de transição, ou sejq a passagern de um

domínio de rochas não deformadas, com camadas zubhoúontalizadas, para um dominio de

rochas com mergulhos acentuados , dobramentos e zonas de cizalhamentos caracterizadas

pela presença de minerais planares (cloritas e sericitas) e estnrturas facoidais.

A região foi afetada tectôricamente pela faixa orogêoica Araçuar, que tem como

expressâo topográfica característica a Serra do Espiúaço.

Foram observados na área em estudos dois aÂoramentos de rochas , nos poutos 2 e

4 do esboço foto.inlerpretativo, sendo o ponto 4 na maÍgem do córrego São Félix ( córrego

\:-,il

Capão) , próximo à primeira opção para perfuração.

.5É{\
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3.2.2 Descriçáo dos Afloramentos

a)Aflorâmúto I - poÍto 2

Metassiltito alt€rado de cor cinza predominafite, com faixas avermelhadr§

o Atitudes da rocha e Êaturas.
SO: acamamento da rocha -N10E/15SE
Fl :Êatura -NIOE,/MSE
F2=fratura -N25W90
F3:fruura -EW/82S
F4=fratura -N35E/70NW

b) Âioramento 2 - ponto 4

Calcário silicoso, cloríüco, marmorizado de cor cinza .

Atitude da rocha
SO = acanamerto da rocha - NS/28E

a

3.3 Hidrologia

Baseando -se em estudos já desenvolvidos para a região, especificamente o tÍabalho

DEFLÚWOS SUPERFICIAIS NO ESTADO DE MrNAS GERATS editado pela COPASA

MG , foi possÍvel determinar as descaÍgas especificas mínimas paÍa os mananciais de

superficie. Trabalhamos com o conceito da vazão mínima, com tempo de recorrência de 10

( dez ) anos e com a permanência de 7 ( sAe ) dies, q1ro, eocontÍirndo-se os

segufft , para o córrego São Eélix ( órrego do Capão ) .

. ",sE

,.
E

o iirea da bacia de contribuição ................... 6lsn2
o descarga específica mínima 3 ysr*m2

t vazão minima .........................-.............. 18 Vs

Quando de nossa inspeção de campo providenciamos uma medição da vazão , de

forma bastante expedita , encontrando o valor de tZ G; Uastante próximo do valor teórico.
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3.1 llananciais Disponiveis

3.4.1 Superficieis

A perquirição por mananciais de zuperficie , ern situações como a deste projeto ,

deve ser feita da forma mais extensiva possivel , runâ vez que , a longo termo , pode ser a

única opção para o óastecimento do parcelamento.

Procuramos el<auriÍ , na pesquisa de campo , as fontes potenciais - A primeira

conclusão a que chegamos e a úo conveni&rcia do aproveiamento ,las várias p€quenas

nascefites que cxistem no terreno , seja pelo pequeno porte das mesrnas , seja pela incerteza

quanto à sua perenidade .Por outro lado , em parcelamentos como este em exame , a

aguisiçao de uma área com uma pequena nascente usualmente assume expressivo valor para

o comprador . Desta forma , um sistema que tentasse reunir todas as pequenas surgências da

região.iú contnl a economicidade do projeto como um todo , ao mesmo tempo que não

conÍria com a simpatia dos futuros moradores.

Chama a atenção a €,:dstência ds rrma área bastarte preservada , no imerior do

loteamento , de onde srgem dois pequenos cursos d'água que se reúnem próximo ao ponto

5 do esboço foto-interpretativo , formando um manancial que julgamos importante

mencionaÍ . A medição de vazão re.alizaü em nossa inspeÉo de campo mostÍou que o

mesmo , nesta epoca , possria um caudal de aproximadamente 1,7 Us , próximo de 6.000

Vhora, sendo portanto um valor expressivo em face 'a dernanda de início de plano .

E de se ressaltar a existência do córrego São Félix , ou córrego do Capão , que

margeia a área em estudos , apresentando l,,íía yazão bastante boa , inclusive com umÂ

vazão firme , q7,10 , qrpressiva para a demanda total do parcelamento , como mostraÍnos no

item anterior. A o<istência deste manancial nos faz , inclusive , abandonar a idéia de

pesquisaÍ outras foÍtes , e,demas ao parcelamento

9
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3.4.2 Subterrâneos

A região e câracterizada por dois tipos de aquíferos que resumimos a segut.

O primeiro deles é marcado pelo lençol freático ou zona saturada da cobemra que

engloba o solo, aluvião e rocha alterada (manto de imemperismo). A espessura da cobertura

e sua composição ütológica determinarn as condições de infiltração de água para o aquífero.

O segundo é caracterizado pelo aquifero fraturado da rocha sã. As rochas da.região,

(calc.ários, siltitos e filitos ), são , por naturea , impermeiveis. Entretârto, estiveram

zujeitas a eventos geológicos que lhes imprimiram uma malha de descontinúdades (falhas,

fraturas e diáclases), que possibilita a percolação dâ água . Portanto os poços tubulares

devern ser perfurados de modo a interceptarem essas descortinuidades no maciço rochoso.

Em Júoticatubas, distaote aproximadamente 5 Km do loteamento , foram

cadastrados dez poços tubulares existedes, com í§ seguintes caracteristici§ :

Dos poços produtivos perfurados pela COPASA MG todos captâm água

exclusivamente de Aaturas existentes na rocha. Os poços da Prefeitura sâo antigos e úo se

tem registro da litologia atravessad4 nem se a captação é exclu§va de fraturas ou se ocorre

tambern captação da cobemra , através da utilização de filtros.
('

,,,POÇ0 , PROF- (a) BIÁM{am , N,F- (rni',,,' N-D.{a}
PREF.l 76,00 150 13,19 40,81 12.168
PREF.2 78,00 150 7,70 40,00 4.356

68,00 150 9,20 43,80 8.640
85,00 150 3,00 32,00 9.000

COPASA 1 99.00
COPASA 2 105,00 200 2,38 49,78 4.932
COPASA 3 70,00 200 1,75 15, 19 42.336
COPASA 4 104.00
COPASA 5 148,00
COPASA 6 100,00 200 -?,18 65,56 4.284

«
10
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Analisando os poços tubuiares existeates em Jóoticatubas , podemos concluir que o

potencial hidrogeológico local é limitado.

A vazÁo média dos poços pÍodutivos e da ordem de 6.000 l,/h e existem tÍês poços

tubulares secos, perfurados ern alinhamentos de fraturaq. O poço 3 da COPASA MG, que

apresentou vaáo bern superior à media regional , se encontra no dominio de rochas

calciferas, sofuveis, oode ocorre maior desenvolvimeoto das fraturas existentes no maciço

rochoso.

Foram locados três poços tubulares no domínio de rochas calcíferas e orientados

segundo dirções de fraturas, sendo dois deies em aliúamento de direção NW e um no

encontro NW com NS. Esses poços üsam cagtar água exclusivamente do aquífero

fruurado, visto que no local a cobertura , além de pouco espes$, é argilosa de baixa

permeabilidade. Os poços devem ser peúrados bem próximos aos eixos de drenagens,

pois os fraturamentos observados na região são verticais a srbverticais.

Sugerimos a perfi.rração de um poço piloto no ponto selecionado como primeira

opção e a paÍtir do san resultado, avaliar-se-á a conveniência de novas perfurações. Os

croquis de localização dos poços são apresentados no Anexo I.

Recomenda-se que as perfuraçôes a serem realizadas atendam às seguintes

especificações :

. o poço deverá atingir a profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem)
metros;

. o diâmetro do revestimento poderá ser de 150 (cento e cinquenta) milímetros;
o deverá ser feita uma cimentação m bas€ e no topo do revestimento do poço,

finalizando com uma laje de proteção;
. deixar uma saliência do tubo de revestimento de 1 (um) metro;
r fazer selo sanitário ao cÍavar o tubo na rocha;
o a duração do teste de bombeamento deverá ser de 24 (vinte e quatro) horas;
o fazer coleta de água para anáüso fisico-química e bacteriológicq
o durante a perfrrração coletar amostra de calha pelo menos de 2 ern 2 metros e

registrar todas as fendas, com ou sem água, e as respectivas variações de niveis.

it|'

.rçu:{t
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4. DEFTNTçÃO DAS FONTES DE PRODUçÃO

A definição da fonte de produção , em situações como a que experienciamos , é , na

verdade , a alma da concepção do sistema de óastecimento de água . Duas são as

pÍeocupaçõ€s principú que oriertam a tomada de decisão sendo as mesrnas interlisadas. A

primeira delas diz respeito ao horizoute de plano que , de ceÍta forma , determinâ a nossa

escolha. Nossa sugestão é que se adote o horizonte de projao , para a decisão de curto

termo , garanúdo-se a possibilidade de úastecimerno a longo prazo.

O outro elemento coadicionador é a opção entre os mananciais de superficie e o

aquífero zubterrâneo .

A primeira vista há uma tendência , principalmente por paÍte de quem tem uma üsão

mais distante do processo , de preferência pelos mananciais de superficie .

A questão que se coloca é a referente ao üatametrto. Mesmo em águas

apirentemetrte de gualidade üio boa quanto aquelas do órrego São Félix, não é possivel ,

do ponto de üsta sanitário , abú mão da unidade Esta ea indagação

c€trtrâl a ser Íespondida na fase de concepção .

Parcelamentos como o Fazendiúas Morada da Serra possuem uma dinâmica própria

de ocupação que já analisamos em item precedente . Da mesma forma existe um perfii típico

do morador médio , que não se aâsta müto , quando tomamos o conjunto dos

empreendimentos semelhantes. Usualmente empregam estas áreas para o laser de fim de

seÍlaoa e valorizam, e müto, o conforto . A operação de uma unidade de tratamento

implica em um grau de especialização que , usualmênte , não encontraÍnos na administração

destes condomínios. E evidente que quando o adensamento populacional se faz mais intenso

fica mais 6cil pensar em unidades potabilizadoras.

Destacamos o elevado grau de proteção da bacia do córrego São Félix

complementado por uma ocupação ainda bastante rarefeita , marcada pela pecuária

extensiva ] com baixo indice de produtiüdade , o que nos-faz penar que , mantidas as

, ílii'"ri4
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condições atuais , o tratâmento possâ ser bastante singeio . Mesmo assim vemos com

restrições , em um primeiro momelto , o emprego das ríguas de srperficie.

Cumpre destâcar que o marancial existente dentro da área de estudos , careici..eruzdo

pelo ponto 5 do esboço ,é uma das opções a serem consideradas no futuro , devendo , para

isto serern tomados cuidados especiais quanto à ocupação e uso da áreas de montante.

Por outro lado a presença de rochas calciferas nos permite prever uma boa

possibilidade na exploração do aquifero . A operação dos poços tubulares é uma atiüdade

bastante singela por um lado , e por outro já se ercontra arraigada na cultura de

empreendimentos semelhantes , sendo bastante favorável o registro histórico das

operiências existeates em situações similares. Estes fatos nos levam a zugerir a adoção ,

pelo menos em um primeiro momerÍo , da opção pelô aquífero , ficando os mananciais

zuperficiais como uma'alternativa a ser explorada pelo condomínio quando , em um futuro

ainda distante , a vazlo dos poços for insúciente para o atendimento da demanda do

condomínio.

Cumpre destacar que a consolidação desta opção estará sempre condicionada aos

resultados obtidos na oçloração do poço piloto. Como sabernos a locação de poços

tubulares , apesar dos grandes avanços na zua técnica , conternpia um grau de incerteza , ú
srperável pela perÂuação efetiva dos mesmos. No nosso eutendimento é r,m risco que vale a

pena ser corrido no c:so em exame .

,;,;i.#{.*iir'l+@$
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5. RESERVAçÃO

A cultura brasileira de abastecimento público é toda ela calcada na e>ristência , quer

dos reservatórios púbücos , ou coletivos, quer na existência de reservatórios domiciliares.

Em situações como a que agora analisamos é importante destacar que o

reservatórios domiciüares , a cargo de cada morador , assrmem um papel fimdamental,

sendo este fato , uma das maiores footes de desentendimento antre o incorporador e o

futuro propriaário. A forma como são ocupadas as áreas , com grande concenraçiilo nos

finais de setnanâ , faz com que a derranda de água se cotrcentre nestes periodos - E

praticamerte impossivel atender a esta dematrda conceotrada a partir do reservatório

coletivo. Por outro lado não podemos desconsiderar este fato quando do projeto da

reservação

A NB 594 estabelece o volume de reservação como sendo rm terço do consrmo

diário, oa ausência de dados, como é o nosso caso.

Assim , considerando as particularidades descritas anteriormente ,estamos propondo

a adoção de reservatórios coletivos coú uúa capacidade de reservação sficierrte para faza

205 lotes x 0,33 x 2.500 l/lote.dia x 1,2 = 200 m3

Ressaltamos , mais uma vez , que mesmo esta reservação , mais elevada , não

zubstitui, de forma algum4 os reservatórios domiciliares a serem executados por cada

morador .

,1,

l.t

frente ao consumo eqúvalente a um dia .

O volume que propomos seja reservado é de:
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6. REDE DE DTSTRTBUTÇÃO

A rede de distribuição do Fazendinhas Morada da Serra apresenta algumas

difculdades oriundas da graade diferença de níveis entre as várias ruas projaadas. A

62asi12 mais adequada para o equacionamento desta questão é a setorização da rede de

distÍibúção . Esta partição da rede podení levar a uma opção de projeto que contemple mâis

de um reservatório , acompanhando , de certa forma , a configuração da rede de

distribuição. De qualquer forrna o detalhamento deste tópico ficará para a aapa de

desenvolvimento do projeto executivo.

Cumpre lembrar que a própria adução poderá ser diüdida ern , por exemplo , meis

de recalque, de tal forma a acomodar também , esta variação elevada . Quando do projeto

estas acomodaçôes serão integradas , podendo ser mais conveniente a adoção de

zubsistemas.

Lembramos gue o ÍeservatóÍio elevado existente, posicionado no lote 364, será

integrado ao sistema para o atendimento da calota zuperior do parcelamento.

Um dos pontos que mais tern provocado discussão , em projetos desta natureza , é

aquele relacionado à população de projeto a ser adotada para a rede de distribüção . O

aÍgumento utilizado pelos compradores é que , com relativa frequência , ocorre o

adensamento de parte do parcelamento , ou , em ou$as palavras , mesmo estando correta a

projeção populacional apresentada anteriormente, a distribúção desta população não se faz

de forma uniforme. A veriícação da velocidade e forma da oo.rpação , em ernpreendimentos

similares , mostÍa que este raciocínio é embasada na realidade , e , desta forma , estamos

propondo a consideração de populações de projao diferenciadas , como apresentamos a

seguir.

.,5i
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Propomos a adoção do diâmero minimo de 32 mm.
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1-APRESENTAçÃO

Apresenta-se a seguir o Proieto Básico da Adutora de Água Bruta e da Rede
de Distrihuição,. integrantes do Si§ema de Abastecimento de Agua do
CondomÍrno Fazenffiras lúoraúa da Serra sifuado no rnrnffio de
Jaboticatubas, em Minas Gerais.

O presente projeto baseou-se nas defi-niçôes estabêlecidas no Relatôriq de
Concepçáo elaborado pela Holos Engenharia Sanitária ê Ambiental Ltda.,
compÍémentadas por informações do gontratante e visita têcnica eietüadà ao
condomínio em junho/98.

Coniorme estabelêcido com o Gontiatanfe o escopo do projeto lTmiíou-se ao
detalhamento da adutora de água bruta, considerada a utilização de poço
profundó em perfuração no condominio, e da rede de distribuiçâo a paúiy do
reservatório elevado existente.

t:
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2. ELEMENTOS PARA O PIIOJETO

A partir do citado Relatório de Concepçáo teÍn=se -os seguintes elementos gara
proieto:

. Número de lotes: 2Os

. Demandà: 2.5O0 tilros / Iote x dia

. Coeficientes: dia de maior consu[lo
hora de maior consumo

. Demandas para saturação: média = 5j3 l/s
máxima drâia - =7,ÍZlls
máxima horária = Jl$8ils

o Populaçáo de projeto: 33% da sahnaÉo
. Demandas para populaçâo de projeto: média = Í,9Ç l/s

mâima (Éria =2,35J1s
máxima horáría = 3,52 Vs

= 1,2

= 1,5

Por outro lado sáo propostas no estudo de concepçáo ás vuõÊs-de 4rqeto
(em termos percentuais da vazâo de saíuração) das d-rversas unidQdes
envolvidas, quais sejam:
. produÉo (iirclusive eventua[ tratamento) p3o/o

. adução (até reserváório) 33%

. reseryação 93%
o adutoras e linhas principais do sistema de distibuiçáo 5trÁ
. rede de drstribuição frede Íina) - 'fqO%.

Logo, conskierados os elementos anteÍiores, rlcfiniu-se fiârâ as unidades
integrantes deste projêto o segulnte:
. a adutora de água bruta teve seu diâmetro fixado em ÍOgmm, suÍiciente$ ao

atendimento da prod4áo.de 33o/o da demaEda lotal (=c,00 lls), e capaz
inclusive de comportar um acrêscimo da vazão aduzida futura;

. a rede de distribuiçáo Joi integralnente projetada para € condiçao de
saturação (10006 da demanda totary, uma vez que observado que o seu
arranjo fÍsico, de rede ítmiÍicada, não ir.rstificaria a consideração 3e meaor
percentuaÍ da vazão no dimensionamento dos troncos princpars, sob o risco
de se comprometer iategraloeote o ahastecimentoios trecf,ros.

A partir destas definições procedeu-se ao dimensionamento f detalhamento das
citadas unidades, conforrne apresentado a seguir.

:,j
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3. UNIDADES PROJETADAS

3.1. AduffieÁguaEruta

Esta unidade será construída em DN 100, com 1.286 mehos dê extensáo,
estendendo-se do ponto de localízação dô poço profundo deÍ-rntdo no Rel-alório
de Concepçáo (1â opçáo - ponto 4) ate o reservdório elevado existente no
ponto de maior altimetria do foteamento.

A partir da piêzométrica na saída do poço (161 ,00 m) con§atou-se a
inviabitidade da adutora ser rntegralmente construida em PVü- PBA.

No caso, considerada a inexistência de dados do poço a ser-explorado 4ue
encontra-se em perfuraçâo e a consequente avaliaçâo dos transreptes
hidráulicos, estimou-se o cornporlameoto das pressôes máxirnas €presentadô
no esqueÍna'anexo.

Observa-se no esquema que o uso de PVG-PEA é viáveÍ, por segurançg, a
partir da eslaca 42, tendo-se no detalharnento optâdo pela seguidesoJr.4áo:

o dà estaca 0 a estaca 42 + 1A,W m: uso de tubulação em feno fundrdo - JE
série K-7;

o Ca estaca 4Z + 1ú,gO m ao reservatório: uso de tuóulação de FíC-PBA - clQsse
20.

Tal solução garante a adéquabilidade dos diâmetros e materiais empregqdos,
com folga para absorver as pressões transienles a serem vÊrifi.rrlas Ior
ocasião do projeto de instafação do poço.

5!e

Os dados básicos considerados no dimensionarnento desta unidade foram:
- cota do terreno no local dô poço = 5500 m
- cotas no reservatório (aproximadas):

. têneno = 2Oú,q0 m

. fundo = 206,00 m

. nivel máximo = 2Íf,Q0 m
- desnível geométrico máximo = 156,00 m
- vazão de projeto = 3,52 [Is = d00 [/s (admitida a aduça]-o da vazão má1ima
horária).
- perda de carga unitáriá (C=Í30) = {0035m / m
- perda de carga total = 450 m
- altura piezométrica na saida do poço = 16O,5O m.c.a. = I6f0Om.c.a.

A propósito, o projeto da adutora foi desenvolvido a partiÍ do pnrrtn 39 Inn^çã6
do poço, onde será instafada uma descarga, com c€lminhamento parcial por
ruas do lotêâmento e faixa entre lotes até a área do reserváorio, 4o!rl



lançmento em perfTl de forma a se minimizar a colocaçâo de descargas e
ventosas.

Tal proieto deverá ser futuramente complementado com o projeto de instal'açâo
do poço profundo que deverá obedecer ao esquema apresentado em anexo.

A rede de distribuiçâo é do trpo ramificada em lunçâo do prolefo de
urbanização do lotearnento. Seu projeto foi desenvolvido eÍ'n uma única zona
de pressâo, tendo em vista iá se encontrar sefecionada a área de reservaç{o e
nela implantado o rêsêrvatório elevado êxistente, buscando uma solução de
menor custo e simp[^rcilCade operaciona[

A rede de distribuição Íoi proJetada abrangendo integralnftente todo o
loteamento. e constituír-se-á das seguintes tubulaçóes:

Extensão
(m)

l/keriá

5Q

75
100
150

7425
3246,.

t590
816

PVQ - PBA- ctasse 2Q

PVG^PRÀ-classe 20
PVe - PeA - classe 2O

DE F'F"
TotaL

Em seu detalhamento foram prevrstas cfescargas nos pontos baixos, confqrme
indicado e detalhado nos desenhos de projeto, consideradas necessárias tendo
em vista a condiçâo de intermitência de operaçâo dé redê neste tipo de
lotêamênto

Em sequencià são apresentados o esquema de cáicuÍo e a planilha de
dimensionamento da rede.

Dos resuftàdos apresentàdos observa-se que a rede de dtstribuiçâo d-vidp-se
em dois tramos:

o tramo d-rrigido para a região a nordêste do reservatôrio, compreendendo os
nós 22 a 31, em que as pressões máximas situam-se no intervalo de 75,00
m.c.a. a 5,00 m.c.a., respectivamente: e a pressão estáiÍca máxima ê de
aproximadamente 80,00 m.c.a.,

. o tramo dirigido para a regiâo sudoestê do reservatôrio, compreendendo os nós' 01 a 21 , êm qrJe as pressóes siiuam-se no intervalo aproximado de 125,00
m.c.a. e 30,0O m.c.a., e a pressa-o estática máxima é de aproximadamente
'í25,00 m.c.a.

1Y-
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3.2. Rede de Di§tribuiçáo

Diâmetro
I

8077 I



Logo, em função destes resultados e considerada a soluçáo adotada de rede
em uma zona de pressáo, optou-se em:

utilização para toda a rede de tubos de PVC para pressão máxima de '100

m.c.a. (DEFoFo ou PBA - cfasse 2O), e

dispor no nó 21 de caixa com válvula redutora de pressão, tal que a pressáo
Íimite situe-se em tomo de 100 m.c.a., compatível com as tubu[açôes indicadas.
A citada válvula deverá, portanto, atender às seguintes caracteristicas:
- instalaçâo em paralelo à l-rnha de DN 15U mm - nó 21 - cola do [erreno =
180,0 m
- diâmetro da válvula: 75 mm
- reduçáo de pÍessão no ponto: 25,O0 m-ca. (aproximadamente)
- vazâo máxima: 6,55 litros / segundo
- piezométrica de entrada: 210,00 m.c.a.
- piezométrica de saida: Í85,0ú m,c.a.

Ainda no tocante à rede de distÍibuiçáo deve-sê regi§rar qrre o tuecho de rede
lateral à estrada municipal foi previsto de imptantaÉo lateralmente à cercq, na
parte interna dos lotes com frente para a estrad=: devendo fufi rrmêniê seÍ
parcíalmente adaptado em função dos acessos defrnrdos para os cilados htes.

i'
'.,i-
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4. oBSERvAÇôes corvtpt-eMENTARES

Complementarmente ao presente projeio, que abrangeu parcela das unrdqdes
constitutivas do futuro sistema de abastecimento de água. dever ser
registrados os seguintes üpns:

a. a implementação da adutora de água brutà dêverá ser feila posteriormente à
perfuração do poço profundo (a ter sua instalaçáo grojelada corÍorme esluema
apresentado anteriormente), quandô entâo deverâo ser desenvolvidos os
estudo relêtivos à necessidade de tratamento de suas águas;

b. a reservação existentq de 25 m3 de eapacidade util, pode ser eonsiderada
como aceilável para uma 1" fase do empreendimento, sê consi,Cerade os
seguintes dados:

- vazâo de projeto G3% da saturaçâof = 2,35 l/s
- reserya necessárÉ = 116 do voh-me máximo diário para solução com

unidade de reserva e[êvada
- volume do reservatório = 33 m3.

No caso ê devido regisirar +le a reservaÉo tnstaíada deverá ser ídr-ramerte
arnpliada, para em lorno de 2OO m' (confurme deÍinido no Relatorie de
Concepção), o que poderá ser leitô atravês de unidade apoiada no terreno. a
partir da qual se faria o recalque ao reseruElor-io-eievado existerie-

Registre-se também que a aeei,tação da reserv€I€fi] 25 m3 deve.se ao fatç de
que é recomendada, conforme constante do Retatório, a existêàcia de
reservatórios domiciliares a seÍem exeer rtados por earia morador-

i<í
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QUADRO 1

PLANILHA DE CALCutôón{E E DE DISTRIBUI çÃo
p ô T

(

Í

NÓ

Perda de
ôárga bol

kln

fm.pat,

Perda de
Càrda no

trdcho
(m.s ê.)

Veloo.

(mls)

Diámetro V azâo

(l/91

Írecho
lniciâl Flnal

CôÍlp

(m)
0,22
0,80
1,s4
0,41
0,16
0,16
0,70
ô,90
0,63
Ô,72
q,2s

1,04
0,32
1,20
0,06
1,50
0,3't

9,47
0,40
0,53
0,30
0,39
0,32
0,8'1
1 ,15
2,82
0,2s
0,80
0,76
061
0,06

1,56
3,81
6,SI
1,52
1,17
0,80
4,35
2,48

2,11
2,39
1,17
6,1!
1,7§
2,7p
0,64
4,77
1,17
2,24
2,53
1,29
1,29
192
1,?9
2,18
q,1 1

4,62
1,92
5,51

2,54
2,77
2,95

0,21
0,3$
0,4à
o,2I
0,18
0,16
03,
0,35
0,3e
o,42
0,16
0,45
0,29
0,3ô
0,1 

Q

0 5:l
0,'t8
0,4Ô
o4à
0,39
0,39
o,24
o,25
0,33
0,40
0,50
o,24
o,42
0,49
0,45
o,60

§0
60
50
75

100
100
60
5o
75
7s
5o
73
50

1bo
100
150
150
50
75
75
75
75
50
50

'100

100
150

50
50
50
75

0,42
o,6d
0,94
1,2Q

0,36
0,31

Q,7t
1,5d
3,06
3,27
0,36
o,8d
1,3Ó
í,6d
Q,2â
2At
o,3d
3,16
3,37
6,80
6,80
0,47
1,10
1,4d
1,71
2,19
0,47
0,83
3,36
3,54

10,6q

140,Ô0
210,Ôo
280,001
à7o,0ol
13.5,Ô01

180 ô0
1ôo,Ô0
370,00
boo,ôo
800,Ô0
2s0,Ô0
170,00]
180,00
436,00

, 95,Ô0
315 Ô0

260,ô0
210,Ô0
160,Ô0
410,00
236,00
2oo,oo
250,00
370,Ô0
370,Ô0
ô10,00
150,00
145,00
a00 00
22o,00

20,00

1

2
3
4

,5
6
7
I
I
10
11

12
13
14
15
16
It
1B

19
20
21

22
23
14
2s
26
27
28
)s
30
31

2
3
4
I
B

7
I
I

:10

?0
12
13
14
16
16

:18
18
19
20
21

31

?3
24
2s
?6
?e
28
29
.30
31

1

z
3
4

6
í
I
0
10
11

12
13
14
15
16
17
18
'19

20
21

22
23
24
25

?6
27
28
29
30
31



QUADRO 2
PLANTLHA DE CÁLCULO DA REDE DE DtSTRtBUtÇÃO

DADOSDOS NOS

Nó (tht

Constrno Cota
-Pisornâricá- (rnca} (m.ca)

|:)ressão:CoHo
-Terreno
firf

1

2

4'

7
8'
,v

10
1j1

12
í3
14
1E

ta

1B
19
*
21',
22
23
24
G

m
a'7

2*
zs
30
21

ü,q2
026
q2ê
ü,m
0,36
031
4,42
q4G
q31
0,21
0,3ô
ü,52
o,4z
0,36
q26
o,3t
qs'
o,57
ci,27
tt 1+

o.,3Í
0,47
q63
q3ô
r,31
0,42
O,47
q36
o,36
0,16
0,31

205.33
205,61
26-41
n*,N
n7,m
2O7 §O
2W,rA
*7,*
M,76
209,39
2q&7

205*,+7
NqzÍ
206;â3
20,7,67
b7,G3
2O8;33
20923
20€-'71
?tO;tt
z1Í,*
244,49
24qA
m+,80
205,60
206,76
208,44
2€&'77
N9;s7
21033
21o.94

+

1

Í0500
95;o

+

90,00
90,

135,00
t50,

í70;00
160,00
15q

Í75
195,00

16,90
1 18,00
131Ê0

ÍN,

9580
ÊÃ

,1 1E

Í€q0ü
130,00

16trO

Íú,o0
155,00
1m'0o

1@§s
87-€1
7\41
6126

1W70

&.16
84.86
5476
5+3s

10487
193q17

86,21
11e§3
111,67
fl'463
Í2993

94,23
74:t1
68-11
30Í64
7+p9
5{48
fi"80
35Í60
46-J6
5{48
+3.77
4,57
1533

112

I
:tq"

- rEi^'

ldiÍnero
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300,o

261 ,O

250.0

216,O

r:io,o

I 100,0
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o.

Ã
tl

o
x
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z
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0250,
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RE|-AÇÃO DAS GLEBAS ATil{G|DAS PELAS "RESERVAS LEGAIS", E SUAS

RESPECTIVAS PERCENTAGEM.

RL.1-31.816,49 m2.-5,1816 ho.

RL.2-66.668.35 m2.-6,6668 ho.

t
\q§

*
{<

*
*
*

GLEBA
ÁREA
(.2.)

ÁREA RL
(^2.)

1-B 1 2.100,00
I

335,85 2776
2-A 9.890.00 2.1 1 4,98 21,385

2-B 5.860,00 3.146,47

5.560,00 3.581,8r

s3,694

J_A 66,82 5

3-B 1 r .490.00 4.382,60

4-A 12.560,00 5.492,17

4-B r1.970.00 5.2r4,98

38,1 43

43,727

43,567

5-A r 2.648.00 6. r 24,51 48,423

5-B r r.352,00 | t.tzl,tz r 2,536

GLEBA
ÁREA
(-2.)

ÁREA RL
(-2.)

8-A 1 0.049,OO 1.305,58 12,992

8-8 9.976,00 1.282,74 12,858

9-A 10.060,00 1 .284,64 12,770

9-B 10.340,00 1.089,89 r 0,541

10-A r 1 .330,00 957.35 8,450

r0-B 12.200,OO t.749.40 14,339

l't-A 1 1 .020,00 7 52.19

r .21 8,56

6,826

1r-B 1 1 .640,00 r 0,469

12-A 1 2. r 50.00 1.022,94

1 r .970,00 929,95
10.436.00 844,28

8,41 9

12-B 7,769

13-A 8.090

13-B
1 4-A

1 1 .644.00 884.05

10.931,O0 479,42 E.049

14-B 1 1 .567,00 gaz,+3 | E,+gs

15-A 9.650,00 277,79

15-B 12.550,00 2.969,06 2 3,658
1 6-A 10.170,00 4. ! 63.61 40,940

16-B 11.7r0,O0 2.601,25
17-A r r.514,00 2.684,7 4

17 -B L486,00 284,35

22,214

23,317

2,998

ÁREA
(^2 )

ÁREA RL
(^2 )

18-A 9.112,50 21 ,914
r8-B 10.907,00

2.128.40

2.665,22 24,436

19-A 1 1 .380,00 4.7 30,7 3 41 ,571

19-B 1 1 .040,00 4.229,61 38.3r 2

20-A 1 1 .892,00 330,24 2,117

21 -A 9.408,O0 860,89 9.151

8,66621 -B 19.s92,00

24-B r 2.670,00

I r 7.87

829,90 6.550

10.085,00 2.O93,87 20,762

21 ,96625-B 10.395,00

26-A 8.516.00

2-283.36

1.979,85 23,249

26-B 1 1 .484,00 2.564.80 22,334

21 22.8 r 0,00 5.1 70, r 5 22.666

2A-A 10.220,00 1.501 .96 14.696

28-B 1 0.1 90,00 1.161,19 1 1 ,395

29-A 1 1.078,00 1.241 ,2i 1 1 ,204

29-B 1 1 .1 82,00 1.225,95 r 0,964

30-A 1 1 .2?A,OO 1.243,67 11 ,O77

30-B r r .1 34,00 1 .344,84 12,o7 4

FL.1/3

----------------

I

[,-,,o V



ÁREA
(-2 )

2A-B 1 0.190.00 so,zs I o,+sa

29-A 1 1 .078.00 635,60 5,737

29-B 1 1 .182.00 1. r 68,36

1 1.228,00 1.943,83

1 1.138,00 2.560,01

10,449

30-A 17,312

30-B 22,944

31-A 1 1 .498,00 3.192,08
1 1 .602.00 4.598,36

27,762

31-B 39634
32 I z.oao,oo I r .zss. r r r 6,915

7.840,00 656.29 8.371

J3-A I 9.736,00 1.451 .14 I r 4,905

33-B 10.454,00 1.589,76 't5,201

34-A 10.008,00 1.439,98 r 4,388

34-B r0.512,00 1.330,99 I l,ooz
9.740,00 1.303,57 13,384

1.305,57 12,46235-B 10.460.00

36-A 10.236,00 1 .117,O4 r 0,913
36-B 10.864,00

45 -A 12.083,00

45-B 9.257 ,OO

1.454,99 13,393

4.434,84 36,703
4.249,52 1,45,906

46 -A 12.230.00 4.07 4,48 33,315
46-B 1 r .950,00 1.209,31 r0,120

*
*
*
*
*

RL.3-41.063,62 m2.-4,1064 ho. RL.4-76.893,41 m2.-7,6893 ho.

i,I..ú

RLS-1 2.754,30 m2.-1,2734 ho. RL.6-1 1.247,22 m2.-1,1247 ho.

RL.7-56.048,37 m2.-5,6048 ho.

ÁREA
(^2.)

ÁREA RL
(^2 )

37 23.380,00 21.794,10 93,21 I
8.340,63 65,1 10

8.790,19 73,313
38-A 1 2.810.00

sá-e ,1l1.990,00

39-A 12.080,00 7.586.61 62,803

39 -B 12.7 40,OO 6.605,00 51,845
40-A 6.930,00 838,67

1.263,12

12,102

40- B 6.798,00 18,581

40-c 6.792,OO r.516,25

42- A, 8.9 77,O0 4.243,53 47,271

42-B 8.060,00 7.774,15 96.453

43 -A 12.724,OO 2.068.80 16,259

43-B 12.376,00 2.391.22 1 9,321

10.564,00 2.206,63 20,888
44-B 1 1 .086,00 1 .473,91 13,295

SLTBA
ÁREA
(m2 )

ÁREA RL
(^2.)

51-B 10.330,00 2.057,03 19,9r3

52-A o.:+o,oo I 92r,63 14.537

52-B 6_r64,00 i 360,48 5.848

52-C 7.496,00 3.29 r ,85 43,915

6.390.00 1 .O71 ,62 16,77 0

53-B 6.380.00 414,76

1.A22,A3

6.50r
7.230,OO 38,646

54-A 8.267,00 22,O49

GLEBA
ÁREA
(^2.)

ÁREA RL
(.2 )

59-C 7.230,OO 804,00 1 1,120

60-A 7.308.00 r.aog.sl I zs.saa
60-B 6.496,00 1.678,05 I 25,832

6.276,OO 2.397 ,66 38,20460-c
71-A 4.490,00 3.233,44 72,O14

71-B 5.370,00 1 .264,13 23,541

ÁREA
\mz-)

ÁREA RL
(.2.)

63 -A 7.500.o0 2.452.20 32,696
63-B 7.350,00 1 .954,27 26,589

63-C 6.850,00 1.682,80

1 1 .932,00 2.90A,73

12.768.00 2.925,42

24,566
64 -A 24,378
64- B 22,912
65-A 13.540.00

12.280.00

66 -A 7.540,00

10.829,55 79,396

9.936.89 8o:91e
1.576,02 20,902

66-B 12.500,00 27,1013.387,63

66-C 4.840,00

67 -A 15.730,00 2.941 ,94

9.709

18,703

68 -A 1 0. r 60,00 1 1,8301_201,91

68-B ' 1 0.1 60,00 1.201 ,91 1 1,830

69-A 10.1 60,00 1.201,91 11,830

69-B r 0.1 60,00 1.201 ,9r r 1 .830
70-A 9.639.00 1.899,27 19.704

70-B 10.41 1 ,00 1 .421 ,88 13,657

r 0.1 40,00 6.854,21 67,596

FL.2 / 3

r; l^?r, i' | , h*^ V

2.794,10

I

Ir.uo



GLEBA
ÁREA
(^2 )

ÁREA RL.
(-2.)

73-À 10.600,0o 2.591,57

2.81 0.65
24,449

73-B 9.800,00 28,680

74-A 9.396,00 2.906,94 30,938
74-B r 0.844,00 3.900,36 55,968
75-A

10.780,00

4.692.90 40,879

3.910,47 36,275

76-C 8.768,O0 2.529,99 28,855
17 -A Í r.124,00 4.132,80 42,546

77 -8 1 r.676,00 3.237,15 27 ,725
78-A r r.470,00 6.4 75.99

r r.890,00 6.f,84,85

56.460
78- B sgloss
79 -A r r.540,00 2.784,53 24,129
79-B r 0.077,00 2.255,64 22,344
80 -A 12.231,OO 4.085,94 33,406

80-B r 0.469.00 387,61 3,702

81 -A 9.422,OO 314,39 3,337

81-B 10.878.00 4.433.51 40.757

83-Á 6.859.00 1 .247,75 18,191

83-B 7.003,00 1.463,37 20,896

83-C 6. r 49,O0 1.429,49

7.698,O0 2.063,82

23,248
84-A 26,810

86-A 1o.o2o.oo j r .sa;,ss 15,844

86-8 10.020,OO 1 .314,54 r3,119

87-A 10.020,00 7r 5,85 7 ,124
87-B 10.020,00 574,69 5.735

88-A 9.444,00 1 . t72.01 12,4',t O

88- B 1 r .006,00 r.258,43 1 1,434

RL.8-71.260,79 m2.-7,1261 ho. RL.g-35.259,58 m2.-3,5260 ho.

*
*
*
*
* *

**
**
*{<
**
**

{< GLEBAS QUE FoRAM ATINGIDAS PELAS
RL.2 E R1.3, COM SUAS RESPECTIVAS
TOTALIDADES.

GLEBA
ÁREA
(^2.)

ÁREA RL
(^2.)

2A-B 10. r 90,00 1 .21 1 ,98 1 1 ,893
1 1 .078,00 1.879,83 r 6,941

29-B
30-A

1 1.r82,OO 2.394,31 21,413
1 1 .228,OO 3.1 87,50 28,389

30- B 1 r . 138,OO 3.904,85 J5,058

*í< GLEBAS OUE FORAM ATINGIDAS PELAS
RL.8 E R1.9, COM SUAS RESPECTIVAS
TOTALIDADES.

GLEBA
ÁREA
(^2.)

ÁREA RL
(^2 )

86-B 10.020,00

1.693,O8

1 3,771

87-A 10.020.00 16,897

a7 -B 10.020,00 2.217,17 22,127

aa-e I s.r++,oo 2.920,1 1 to,920
88- B 1 1.006,00 3.438,l8 31 ,239

UN

!!

ÁREA RL
(^2 )GLEBA

ÁREA
(^2 )

r 0.020,00 65,33 o,65286-B
87-A r 0.020.00 979,23 I,713

r 0.020,00 1 .642.48 r 6,39287- B

88-A 9.444,00 1 .748.1 0 r8,510

88- B 1 1.006,00

89-A 10.868,00

2.179,75

4.358,04

19,805

40.100

89-B '9.172,0o 4.342,46 47 ,345
90-A 1 1 .320,00 5.059,60 44,696

90-B 9.800,00 2.580,06 26,327

91-A 1 0.320.00 1 .632,71 15,821

91-B 9.740,00 4.065.31 41,738

92 -A 7.000,00 2.890.16 41,288

7.000,00 2.51 8,86 35,98492-B
92-C 6.000,00 1 .197,43 19,957

FL.3 / 3
RT

CREA/MG s68/TD

1 1 .480.00

75-B

1 .379,87

%

r^\



-(»LCríÍelosExma. Sru. GLAUCIA DELL'ARETI
Coordenadora Fundação Estadual do Meirl Ambiente - FEAM
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Processo Administrativo: COPAM/PA/N" 41 38/2009/001/2009
Auto de lnfraçáo n" 3340/2009

Rodovia Papa João Paulo ll, n. 4143, EdifÍcio Minas

Primeiro Andar, Bairro Serra Verde, Belo l-lorizonte / M

cÉÍ, 31 .630-900
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Dados do Dossiê

Número 0168294 - 1170 -2017 -6

DescriÇão: DY2990320908R

MATHEUS DUARTE DE ASSIS

Orgão Origem: SEIVIAD

órgão Destino: FEAM SetoÍ Destino: NAI

DANIELE LUZIA SILVA DOS REIS

Dossiês
Juntados:

1

Números de
Documentos:

Solicitantes

N.M.BARBOSA CORRETAGENS
IMOBILIARIAS LÍDA

0168294 - 1170 -2017 -6

Documentos

DY2990320908R

No de Documentos :1

0168294-1170.2017 00142517 1501 2017 DY2990320908R CARTA 17 t07t2017
faoet

Data envlo Destino Data
rêcebimento Tfamite/Despacho

De Setor Para Setor
ESTER LIMA DO
AMARAL

DILOG 18t0712017 DANIELE LUZIA
SILVA DOS

NAI 19t0712017

MATHÊUS
DUARTE DE
ASSIS

csc
PROGERAIS

DILOG 18t0712017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico do Dossie

Data Realizado por Órgão/Setor Ação
171O7t2017 x0154366 SEPLAG/CSC.PROGERAIS Criação de Dossaê Dossiê 34828898/2017 cnado

17n7tm17 x0154366 SEPLAG/CSC,PROGERAIS Documenlo vinculado Documenlo 01682941 170201 76 vinculado
ao dossiê

iÉ

/s,

Criado por: 
I

oata:|fi tT7t2017 - 14.21

Setor orisem: 
lDtLoG

Detentor: 

I I 
neceuioo em: 

| 
fito7t2o1t - 14 s1

lRemetente

Tramitaçôes

OÍigêm

FEAM NAI

IizoTl2ol?E'rEJ-rrr-ÃN7-]

| f,nnceLrruo 
onl

Observação



feam
ruttoeçÁo esteouat

DO MEIO AMBIENTE

Autuado: NM Barbosa Corretagens Imobiürírias Ltda

Processo n" 4138 l2N9 I N I l2OO9

Referência: Recurso relativo ao Auto de Infração n" 334012009, infração grave,

porte grande,

ANÁLISE

D REI-,/ITÓRIO

A sociedade empresária NM Barbosa Corretagens lmobiüfu:ias Ltda. foi autuada

como incursa no artigo 83, Código 106, do Ânexo I, do Decreto n" M.84412008.

pelo cometimento da seguinte irregularidade:

Instalar/operar atividade eíetiya ou potencialmenÍe

poluidora ou degradadora clo meio ambiente sem a devidq

licença ambiental do órgão competente sem a devida licença

ambiental do órgão competenle e não amparado por termo de

ajustamento de conduta com órgão ou entidade ambiental

compeíente.

Obs: a atividade tata-se de parcelamento de solo urbano

para firc residenciais em órea de 198.43. 19 ha.

Foi imposta a penalidade de multa simples, no valor de R$20.001,00 (vinte mil e

um reais).

A autuada 4resentou defesa tempesüvamente e foi mantida a penalidade de multa,

conforme decisão de fls. 7E.

Regularmente notificada da decisão em 1310612017, a Autuada protocolizou

Recurso tempestivo em 13/07 /2017, no qual alegou, em sum4 que:

- o empreendimento de loteamento "Fazenda Moradas da Serra" foi licenciado e

aprovado no ano de 199ó, nos termos da legislaçâo ügente à epoc4 a lnshução no

17B, de 22112/198A, do INCRA;

Pmtocolo nr
Divisâo:



- desde a aprovação do loteamento não foi alterada a plmta do loteemento.

Requereu que seja cancelado o auto de infraçâo e que não seja atualizado o valor

estipulado como multa, nos termos do parecer, fls. 77v. E, aindq que o recurso

seja recebido com efeito suspensivo.

E a sintese do relatório.

IO TUNDAMENTAÇÃO

Os fundamentos fáticos e legais razidos pela Recorrente não são suficientes para

descaracterizar a irfração lhe foi imputada. Vejamos.

Sustentou a Recorrente que o lotearnento "Fazenda Moradas da Sera" haüa sido

licenciado e aprovado em 1996, nos terÍnos da legislação ügente à époc4 a

Instrução no l7B, de 22/l2ll980, do INCRA, e que, assim, descaberia a autuação.

Pois bem. De início, saliento que nâo consta do SIAM qualquer processo de licença

ambiental formalizado pela Recorrente, embora o empreendimanto,

indiscutivelrnerte, estivesse sujeito ao licenciamento ambiental estadual.

A Constituição Mineira dedicou a Seção VI, Do Meio Ambiente, à tutela

ambiental, e dispõe, em seu artigo 214:

An. 214 - Todos têm düeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidale de vida. e ao Estado
e à coletividade e imposo o dever & defende-lo e couen'a-lo para as gersções
preseates e futuras.

§ 1 ' - Para assegurar a efetiúdade do direito a que se Í€f€Íe ege artigo, ineumbe
so Estudo, cdfic oatas abibuiçõct:
(...)
IV- Exigb, nalorna fu lc\ prbía onância do õtgito exbdaal d. contol, e
potlica odnutd rya iaícb, ottplürçtu c dcscnvdriorato de ulivülodes,
corr§raçib ou tcÍürru dc itstalaçilo copzrr dc caua4 sob qualqter fonu,
degrdação do r*b ottúicab, vn prujúzo .le osAol requisüos lcga*,
presemaado o sigilo brú.sfial

Em 1980 entrou em ügor a Lei Estadual Íf 7.772, que dispõe sobre a proteção,

conservação e melhoria do meio âmbiente e estabeleci4 em seu artigo 8', a

obrigatoriedade do préüo licenciarnento ambiental para os empreendimentos e

atiüdades utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente

polúdores ou que possrm causar degradação ambiental:

Cidade Administrativa - Prédio Minas
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4í43 - BaiÍro Serra Verde - Bêlo Horizonte/Mc

CEP; 3'1.63G900 - Endereço êlêtrônic,o: w\Íwt.feam-bÍ



AÍ. § A localização, cm§trução, insralação, ampliação, modificaçâo e

operação de emprerndimeatos e atividades ulilizadores de recurss âDbientais

considerados efeúva ou pot€úcialm€nte polüdores, bem como dos que possam

causar degradação ambiental- observado o dispo$o em regllamento,
dependeÍão de prévio licenciamento

firncioaanenlo do Conselho Esladual de Pol

O Decreto i' U.84412008, regulamentador da lei

estabelecia a obrigatoriedade do préüo licenciamento no artigo 4o:

AÍt. 4'- A localizaçâo, construção, h$alação, ampliaçâo, modificaçâo e

operação de cmFeendim€ntos ou atiüdades utilizadças de recursos

ambientais considerados efefiva ou polencialm€nte polúdües, bem como dos

que possam causar degradação ambiertal, na fca'ma estabelecida pelo Copam,

nos termos do capn, do trt- 3', dep€nd€Íão de pÉvio Licerciúrento Ambiental

ou da AAF,

Outrossim, dispunha a Deliberação Normativa n' 0l/1990, pÍedecessora da

Deliberação Normativa COPAM no 7412AA4, e ügente ao tempo dâ implantsção

do empreendimento, que estava sujeito ao licenciamento o loteamento do solo

trbano para fins exclusiva ou predominantemente residenciais, código 91. 10.00.9,

conforme abaixo transcrito :

9f.10.00.9 - Irtcrnetrto do rolo urbeno pta fitrs ercluslva ou
predominrntementc rcridenciais
Pot, Poluidor/Degradador: Ar:P Agua:G Solo: G Geral:G

D < 70: pequem
D> 70ou 50 < ÀT < 100 e D í70: médio
D> 7O ou AT 2 l0O: grande

Posteriormeüte, a Deliberação Normativa COPAM r'5812002, que estabelecia

noÍmas para o ücenciamento arnbiental de loteamentos do solo urbano para fins

exclusiva ou predominantemente residenciais dispôs, em seu artigo lo, que a

aúvidade de loteamento de solo uÍbano para fins exclusiva ou

predominantemente residenciais é passível de licenciamento ambiental:

Cidade Administativa - Prédio Minâs
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - BaiÍÍo Serra Verde - Belo HorizonteiMc

CEP: 31.63G900 - EndeÍeço eletÍônico: \,mrúr.feam.bÍ

PoÍe:
25< AT<50e
25< AT<50e
50< AT< l00e



Aí. l'. - A atividade de lot€amento do solo urbano para írns exclusiva ou
prdominaúemente residenciais no Estâdo de Minas Gerais é passivel de

licencimento mbiental nos termos d€sta Deliberação Normativa-

Veja-se que todo o arcabouço legislaüvo dos loteamentos urbanos sujeitava o

Recorrente à obtenção da licença ambiental para o empreendimento Fazenda

Moradas da Serra e, como acima mencionei, não há sequer processo de licença

formalizado no SIAM.

Não será acatado o pedido de não atualizaçâo da multq por falta de ampaÍo legal.

Evidenciou-se, assim, a configuração da infração preüstâ no artigo 83, Código

106, do Anexo I, do Decreto n" 44.84412008,Íazãopela qual deve sermantida a

decisão de aplicação da penalidade, em todos os seus termos.

Finalmente, não seú acatado o recebimento do recurso com efeito suspensivo, po

ser confário ao disposto no arigo 47, do Decreto f 4484412008. T

v4I*.

IID CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, sejam os autos remetidos à Câmara Normativa e Recursal do

COPAM com a sugestão de indeferimento do recur$o e mrnutenção da

penalidade prevista pelo cometimento da iofração do artigo 83, Código 106, do

Anexo I, do Decreto n" 44.844DN8.

E o parecer.

Belo Horizonte, 30 de agosto de202O.

R nita da Lapa Gonçalves Árruda

Analisto Amhientql - MÁSP 1059325-9

Cidade Administativa - Prédio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 4í43 - Bairro Sería Verde - Bêlo Hoízonte/MG

CEP: 31.63G9o0 - EndeÍeço eletrônico: u,lr,tv.Íeam.br



feam
FUNDAçÁo ESTADUAL
N MEIO AMBIÊNTE

Autuado: NM Barbosa Corretagens Imobiliárias Ltda.

Processo n" 4 138/2Co9 IOO I /20019

Referência: Recurso relativo ao Auto de Infração n" 3340/2009, infraçâo grave,

porte grande.

ANÁLISE

I) RELÁTÓRIO

A sociedade empresária NM Barbosa Corretagens Imobiliárias Ltda. foi autuada

como incursa no artigo 83, Código 106, do Anexo I, do Decreto n" M.84412008,

pelo cometimento da seguinte irregularidade:

Instalarioperar atividade efetiva ou potencialmente

pohtidora ou degradadara do meio ambiente sem a devido

licença ambiental do órgão competente sem a devida licença

ambiental do órgúo competente e não amparado por termo de

ajustamento de conduta com órgão ou entidode ambiental

compeÍenle.

Obs: a atividade trala-se de parcelamento de solo urbano

para fins residenciais em órea de 198.43.19 ho.

Foi imposta a penalidade de multa simples, no valor de R$20.001,00 (vinte mil e

um reais).

A autuada apresentou defesa tempestivamente e foi mantida a penalidade de múta,

conforme decisão de fls. 78.

Regularmente notificada da decisão em 13lo612017, a Autuada protocolizou

Recurso tempestivo em l3/O712017, no qual alegou, em suma, que:

- o empreendimento de loteamento "Fazenda Moradas da Serra" foi licenciado e

aprovado no ano de lD6, nos termos da legislação úgente à epoc4 a Instrução no

l7B, de 22ll2ll980, do INCRA;

Pmtocolo
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- desde a aprovação do loteamento não foi alterada a plmta do loteamento.

Requereu que seja cancelado o auto de h&ação e que não seja atualizado o valor

estipulado como multa, nos termos do parecer, fls. 77v. E, ainda, que o recurso

seja recebido com efeito suspensivo.

É a síntese do relatório.

Os fimdamentos fáticos e legais Eazidos pela Recorrente nâo são suficientes para

descaracterizar a infração lhe foi imputada. Vejamos.

Sustentou a Recorrente que o loteaÍnento "Fazenda Moradas da Serra" haüa sido

licenciado e aprovado em 1996, nos tennos da legislação ügente à époc4 a

Instrução no l78, de 22ll2ll9E0, do INCRÀ e que, assim, descaberia a auhração.

Pois bem. De início, satiento que não consta do SIAM qualquer processo de licença

ambiental formalizado pela Recorrente, embora o empreeldimento,

indiscutiveknente, estivesse sujeito ao licenciamento ambiental estadual.

A Constituição Mineira dedicou a Seção VI, Do Meio Ambiente, à tutela

ambiental, e dispõe, em seu rtigo 214:

ArL 214 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilib,rado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidqle de vida. e ao Estado
e à coletividade e imposto o de!'er de defendeJo e conserva-lo para as gerações
prese[t€s e futuras.

§ l" - Para assegurar a efetividade do direito a que se refeÍe este artigo, incambe
so Estado, crrtt ottoE ülrib.rições:
(...)
IV- Exigb, no lorna b lc\ y&ia auência b egAo c§!à.al k cantole c
poeica orrúietíol pa taícb, atqllab c kar&üaanto dc arbidadzs,
co*ruçfu ou rcfunu d. ínsraladlo capus de axso, sob quol4rcrfonu,
degodaçAo do ruio úürte, sa prejuízo d. ütot rcqaisilos lcgo*,
presenando o sigilo iafutuittl

Em 1980 entrou em ügor a Lei Estadual f 7.772, que dispõe sobre a proteção,

conservação e melhoria do meio ambiente e estabelecia" em seu artigo 8'. a

obrigatoriedade do préüo licencinmento ambiental paÍa os empreendimentos e

atiüdades utilizadores de recursos ambientais efetiva ou poterciâlmente

polúdores ou que possâm causar degradação ambiental:

Cidade Administativa - PÍédio Minas
Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4'143 - Bairro Serra Veíde - Belo HoízontenúG

CEP; 31.63G900 - EndeÍeço eletÍônicú: wlrúrr.feam,br
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Aí. f A localização, cmsmção, iníâlação, ampliaçb, modificação e

opeÍaçib de €mpreadimentos e atividades utilizadores de recursos âmbientâis

cmsiderados efetiva ou potmciabneote poluidores, bem como dos que possam

causar degradação ambiental- observado o disposo em rcgulâmento,

depeaderão de préüo licenciameoto

funcioramento do Conselho Estadual de Po

Art. 4" - A localizaçdo, construção, insalação, ampliação, modiÍicação e

operâção tle €mpreendimeÍrtos ou úúdades utüizaduas de recursos

ambientais con§derados efetiva ou potencialmente polúdces, bem como dos

que possam causar degradação ambiental, nâ ftrmâ €stsbelecida pelo Copam,

nos termos do caprr, do aí, 3", dependeÍão de prévkr Licencianento Ambiental

ou da AÂF-

Ouúossim, dispunha a Deliboação Normativa n" 01/1990, predecessora da

Deliberação Norrnativa COPAM no 7412004, e vigente ao tempo dâ implântsção

do empreendimento, que estava sujeito ao licenciamento o loteaÍnento do solo

urbano para fins exclusiva ou predominantemente residenciais, código 91.10.00.9,

confonne abaixo transcrito:

91.10.00.9 - Lotcrmento do rolo urbrm prn filr erclush'a ou
pÍedoEinstrÍemclrie rcridenciais
Pot. Potuidor/Degradador: Ar:P Agua:G Solo: G Geral:G

Posteriormente, a Deliberagão Normativa COPAM n' 5812002, que estabelecia

noÍmas para o licenciemento ambiental de loteamentos do solo rÍbano para fins

exclusiva ou pÍedominantemente residenciais dispôs, em seu artigo lo, que a

atividade de lotermento de solo urbano para fins exclusiva ou

pÍedominantemente residenciais é passível de licenciamento ambiental:

Cidade Administrativa - PÍédio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Bairro Serra Verde - Bêlo Horizontê/l,lG

CEP: 31.630-900 - EndeÍeço eletrônico: wÍm/.feam.br

Porte:
25< AT<5Oe
25< AT<50e
50< AT<100c

- Copam.

O Decreto L" M.84412008, regulamentador da lei em referênciq também

estabelecia a obrigatoriedade do préüo licenciamento no artigo 40:

D < 70: pequeno

D> 70ou 50 <AT < l0O eD(70: médio
D> 70 ou AT à l0O: graude

q



AÍ. 1". - A atividade de loteamento do solo urbano para Írns exclusiva ou
predominantemente residenciais no Estado de Minas Gerais é passil'el dc
licnciamento ambiental nos temos desta Deliberação Normaüva.

Veja-se que todo o arcabouço legislativo dos loteamentos urbanos sujeitava o

Recorrente à obtenção da Iicença ambiental para o empreendimento Fazenda

Moradas da Sera e, como acima meÍrcionei, não há seqlrer processo de licença

formalizado no SIAM.

Não será acatado o pedido de úo atualização da multa, por falta de amparo legal.

Evidenciou-se, assim, a configuração da infração prevista no artigo 83, Código

106, do Anexo I, do Decreto n' 44.8441200E, Íazão pela qual dwe ser mantida a

decisão de aplicação da penalidade, em todos os seus termos.

Finalmente, não será acatado o recebimento do recurso com efeito suspensivo,

ser contrário ao disposto no artigo 47, do Decreto rf 44844/2008.

rlr!.*
i'iÉn€...

rrr) coNCLUSÃo

Ante todo o exposto, sejam os autos remetidos à Câmara Normativa e Recursal do

COPAM com a sugestão de indeferimento do recurso e menutenção da

penalidade preüsta pelo cometimento da infração do artigo 83, Codigo 106, do

Anexo I, do Decreto n" 44.84412008.

E o parecer-

Belo Horizonte, 30 de agosto de2O20.

Ro nito da Lapo Gonçolves Arrudo

Analíçta Ambiental - MÁSP 1059325-9

Cadade Administativa - PÍédio Minas
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Bairro SêrÍa VeÍde - Belo Horizonte/trrc

CEP: 31-63ü900 - Endeíeço elêtrônico: !r,wy.feam.br


