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1, RELATÓRIO

o presente parecer se refere à análise técnica do Recurso Administrativo. protocblado junto à,
SUPRAM NM pela PLANTAR SIDERÚRGICA S.A, contra Auto de Infraçã~: lavrado por
descumprim-ento de condicionantes da licença ambientar.

,

•

1,1. Autq de Infração n'. 48652/2015

,Descrição do histórico

i,,

Em 26/11/2009 foi fonnaJizado o Processo Administrativo para obtenção de Licença Prévia e Licença

'de Instalação Concomitante LP+LJ nQ 13604/2008/001/2009, como. atividades p'leiteadas para

licenciamento a "silvicultura (427,32 hectares)" e Udesdobramento de madeira (5.082,15 m'/ano)".

A Licença Prévia e Licença de Instalação Concomitante ~ lP+LI -no 241'/2011 NM foi concedida

durante a 69a Reunião Ordinária da Unidade Regional Cotegia(ja Norte de Minas realizada no dia

17/03/2011, válida por 02 anos'; com 13 condicionantes.

Em 11/0112013 o empreendedor protocolou pedido'de prorrogação de prazo de Licença Prévia e
, - .

Licença de Instalação (LP+L1) por um período.de 02 anos. De acordo com o empreendedor, o pedido

de prorrogação é baseado ria inviabilida~e econômica para implantação do empreendimento .

.Em 14/0512013 o prazo da Licença Prévia e Licença de Instalação Concomitante - LP+LI nO241/2011. '

NM foi ampliado durante a 95a Reunião Ordinária da ~nidade Regional C"'Olegiada Norte de Minas,. ,
por mais 02 anos. <'"

Em 03/03/2015 foi lavrado o Auto de Inf~açáO 48652/2015, pelo descumprimento dá condicionante

nO 07 da LP+LI nO 241'/2011:

.' SlJP1~\M-N:-l
.h". Jo~.: Corrêa ;\lachauo, 900 - Ibituruna -1\lontts ClarO>' ,I .\lC

C1~r 39401.fl32 _ Tel.. (39) 3:!24 750Q
D_yrA 11/0,?/2017

Pá ina:'215
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Condicionante 07 - Apresentar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - IDTRF. seguindo

aos criténos da Dehberaçâo Normativa COPRAM 76/2004 de forma a recuperar as Áreas de

Preservação Permanente atualmente ocupada por pastagens. Prazo: 120 dias,

No Auto ~e Infração (recebido pelo empreendedor em 27/0412015) a empresa sofreu como

penalidade uma advertência, sendo concedido um prazo de 90 dias para apresentação do PTRF nos

moldes da condicionante, sob pena de conversão da advertência em multa simples.

A Defesa Administrativa fOI protocolada junto à SUPRAM NM no dia 15/05/2015 (protocolo

R036699712015)

Em 2210912016 foi elaborado Parecer Técnico 022/2016 com a conclusão sobre a manutenção da

penalidade aplicada e conversão da advertência em multa simples, e em 0911212016 foi elaborado o

Parecer Juridico 318/2016, que opinou pela improcedência total das teses sustentadas pela defesa

Em 26/12/2016 foi emitida a notificação sobre a decisão, através do oficio nO 13.604/2016 SUPRAM

NM, que julgou improcedente as teses sustentadas pela defesa, com base nos fundamentos técnicos

e jurídicos, com prazo de 20 dias para pagamento da multa ou apresentaçao de recurso em 30 dias.

O referido oficio foi recebido pelo empreendedor em 09 de janeiro de 2017. confonne Aviso de

Recebimento - AR anexo ao processo.

o recurso em análise foi protocolado junto à SUPRAM NM no dia 26/01/2017 (protocolo

R002940512017)

1.2. Discussão

No recurso, a defendente solicIta que seja reconhecida a inexistência da irregularidade apontada no

auto de infração Quanto aos aspectos técnicos foram apresentados três argwnentos para justificar o

pedido:
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Descumprimento das condicionantes por ausência de implementacão das ativIdades do

empreendimento

De acordo com o recurso apresentado, a recorrente insiste que a condicionante 07 ~ão ~oi cump.-ida

por não ter sido iniciada'3 implantação do empreendimento,

Entende que o cumprimento das condiclonantes existentes na LP+L1 nO 241/2011 NM estêo

diretamente vinculadas à implementação do empreendimento, o que não ocorreu devido à

invIabilidade econômica e que, ao optar por não implantar o empreendlmento, fica desobrigada de

cumpnr as condicionantes.

•
- Desnecessidade de apresentacão de PTRF

Insiste em afirmar que a alegação do órgão fiscalizador de que a condicionante deveria ser cumprida,

independentemente da Implantação do empreendimento, por imposição legal, citando a ON COPAM

76/2004 também não deve prosperar Informa que a apresentação do PTRF someme é necesséria

caso o empreendimento a ser implantado for interferir em Área de Preservação Permanente - APP, o

que não é o caso, uma vez que ficou demonstrado que a autuada não implementou qualquer

atIvidade no imóvel por inviabilidade financeira. E ainda que tivesse implantado, tal condicionantt:.

estaria equivocada por não requerer intervenção em APP.

- Recuperação da area de preservação permanente

Reafirma que após a Fazenda Palmeiras ser adquirida, não houve nenhuma intervenção e que.

desde o ato da compra, as APP's estão em recuperação natural Informa que é desnecessária a

recuperação da APP Visto que a mesma ja se encontra em estado avançado de regeneraçao

Em relaçao aos argumentos técnicos apresentados no recurso. foram abordados. IV.1} a

irnposs,billdaoe de autuação por descumprimento de condicionante visto que o emp:eend'mento n~o

foi Impi<:lntad;",. IV.2) desnecessário a apresentação do PTRF. pois inexist~nte ,ntençE,o de

intervenC80 €fTl 5~ea de preservação p~rmanente: IV.3) a área de preservação permanente já :;e
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encontra em avançada recuperação. Ressalta-se que o item IVA do recurso "IVA Da concessao de

efeito suspensivo à defesa prévia e ao presente Recurso" não foi analisado no presente parecer por

se tratar apenas de questões jurídicas,

Quanto á aná!\se dos argumentos, não foi verificado nenhum fato novo no recurso apresentado.

sendo as justificativas apresentadas já analisadas e julgadas improcedentes, tanto no Parecer

Técnico 022/2016, como no Parecer Jurídico 318/2016.

1.3. Conclusão sob,e o Aulode Inf~ação n'. 4865212015

Após análises do recurso protocolado péla empresa PLANTAR SIDERURGICA SA. 8. considerando

~e não foi apresentado nenhum fato novo em relação ao Parecer Técnico 02212016, entendemos

que a penalidade aplicada está em conformidade com as normas ambientais vigemes devendo ser

convertida a advertência em multa simples.

,

L' ,,";:"., \(" ...d". fi,' r, !h •. n., ~ \~r,r'" (--Ir. -.-":0-,).:~T.'::'i: --'-:;;;-::'-'1
<,1I' l"t k',' _ I '!' o' -- " P" .:;;-'_._'~~~",,:_. ~_ ,,::;1t::1:, ..•.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

