
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - SEMAD

ANEXO III DO PARECER UNICO 
DO PROCESSOij

Tipo de Requerimento de IntervenqSo Ambiental Num. do Processo Data FormalizaqSo
Intervenqao Ambiental COM AAF 09010000446/15 29/06/2015 08:42:47 NUCLEO NANUQUE

2. IDENTIFICASAO DO RESPONSAVEL PELA INTERVENQAO AMBIENTAL
2.1 Nome: 00319517-9 / BARBOSA E MOURAO EXTRAQOES LTDA-ME 
2.3 Enderego:
2.5 Municipio: AQUAS FORMOSAS 
2.8 Telefone(s):

2.2 CPF/CNPJ:
2.4 Bairro: 
2.6 UF: MG 2.7 CEP: 39.880-000

2.9 E-mail:
3. IDENTIFICAgAO DO PROPRIETARIO DO IMbVEL

3.2 CPF/CNPJ: 
3.4 Bairro:
3.6 UF.

3.1 Nome: 00319445-3 / CLAUDIO BARBOSA MOURAO
3.3 Enderego: 
3.5 Municipio: 
3.8 Telefone(s):

3.7 CEP:
3.9 E-mail:

4. identificaqAo e localizaqAo do im6vel
4.2 Area Total (h'a): 20,9700
4.4 INCRA (CCIR): 4421000055417

4.1 Denominagao: Sitio Cachoeirinha
4.3 Municipio/Distrito: AQUAS FORMOSAS/Corrego Rio Pampam 
4.5 Matricula no Cartdrio Registro de Imdveis: 7745 Livro: 2 Folha: 0 Comarca: AQUAS FORMOSAS

X(6): 290.978 Datum: WGS-84
4.6 Coordenada Plana (UTM)

Y(7): 8.115.572 Fuso. 24K
5. CARACTERIZAQAO AMBIENTAL DO IM6VEL

5.1 Bacia hidrografica: rio Mucuri
5.2 Conforme o ZEE-MG, o imdvel esta () nao esta (X) inserido em area prioritaria para conservagao. (especificado no campo 11)
5.3 Conforme Listas Oficiais, no imovel foi observada a ocorrencia de especies da fauna: raras (), endemicas (), ameagadas 
de extingao (); da flora: raras (), endemicas (), ameagadas de extingao () (especificado no campo 11).

5.4 O imovel se localiza () nao se localiza (X) em zona de amortecimento ou area de entorno de Unidade de Conservagao. 
(especificado no campo 11).
5.5 Conforme o Mapeamento e Inventario da Flora Nativa do Estado, 27,26% do municipio onde esta inserido o imovel 
apresenta-se recoberto por vegetagao nativa..
5.6 Conforme o ZEE-MG, qual o grau de vulnerabilidade natural para o empreendimento proposto? (especificado no campo 11)m (ha)

20,9700
20,9700

7 Bioma/ Transigdo entre biomas onde estd inserido o imdvel
Mata Atlantica

Total
5.8 Uso do solo do imdvel
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5.9 Regularizagao da Reserya Legal - RL
5.10 Area de Preservagdo Permanente (APP)
5.10.1 APP com cobertura vegetal nativa

5.10.3 Tipo de uso antropico consolidado

Area (ha)
0,0000
0,0000Agrosilvipastoril

Outro:
6. INTERVENCAO AMBIENTAL REQUERIPA E PASSIVEL DE APROVAgAO 

Tipo de IntevengSo REQUERIDA Quantidade

Intervengao em APP SEM supressao de vegetagao nativa
Tlpo de IntevengSo PASSlVEL DE APROVAgAO

Unidade
ha0,2000

UnidadeQuantidade
ha0,2000

;--------- —
Area (ha)

7.1 Bldma/TransigSo entre biomas 0,2000
Mata Atlantica Area (ha)

7.2 Fisionomia/Transigdo entre fisionomias______________ __________ ?__________ ___—
8. COORDENADA PLANA DA AREA PASSfVEL DE APROVAQAO —

Coordenada Plana (UTM)
Datum Fuso Y(7)8.1 Tipo de Intervengao X(6)

8.115.403290.88824 KSIRGAS 2000Intervengao em APP SEM supressao de vegetagao n

Area (ha)Especificagao9.1 Uso proposto
0,200.
0,2000

Extragao de areiaMineragao
Total

10. DO PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAUVEGETAL PASSlVEL DE APROVAGAO
i Especificagfo T UnidadeQtde10.1 Produto/Subproduto

10.2
10.2.3 Altura(m): 

(dias)
10.2.2 Diametro(m):10.2.1 Numero de fornos da Carvoaria:

10.2.4 Ciclo de produgao do forno (tempo gasto para encher + carbonizar + esfriar + esvaziar):
10.2.5 Capacidade de produgao por forno no ciclo de produgao (mdc):
10.2.6 Capacidade de produgao mensal da Carvoaria (mdc):
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11. ESPECIFICAQdES E ANALISE DOS PLANOS, ESTUDOS E INVENTARIO FLORESTAL APRESENTADOS

5.6 Especificagao grau de vulnerabilidade:BAIXA.

12. PARECER TECNICO, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSAT6RIAS FLORESTAIS
1.HISTORICO
-Data da formalizagao: 29/06/2015*
-Data da vistoria: 19/02/2016*
-Data do pedido de informagoes complementares: 19/08/2019 (ultima solicitagao 1C)
-Data de solicitagao de prorrogagao da data de entrega das informagoes complementares: 08/10/2019 
-Data de entrega das informagoes complementares: 09/12/2019 
-Data de emissao do parecer tecnico: 22/01/2020 
-Numero do processo no SINAFLOR: Nao se aplica
* Formalizagao e vistoria realizados pelo Gestor Ambiental Adilson Almeida dos Santos.

2.DAS TAXAS
-Taxa florestal: Nao se aplica
-Taxa de vistoria (Lei Florestal, Vistoria): Foi recolhido o valor de R$424,57 referente & intervengao em 0,2 ha de ARP sem 
supressao de vegetagao, conforme DAE n° 0500368110118 e comprovante de pagamento, ambos apensos ao processo (pag 59).

-DOS IMPEDIMENTOS LEGAIS
Em consulta ao CAP realizada em 18/12/2019, nao foram localizados autos de infragao em nome do requerente, nem dos 
proprietarios da empresa.

3.0BJETIVO
E objetivo deste parecer analisar a solicitagao de intervengao sem supressao de cobertura vegetal nativa em 3rea de preservagao 
permanente - APP em area de 0,20 hectares, tendo sido proposto o uso do solo para atividade de mineragao - extragao de areia. A 
intervengao pretendida se da na Fazenda Sitio Cachoeirinha, localizada no municipio de Aguas Formosas, conforme requerimento 
de intervengao ambiental do processo 09010000446/15.

O requerente e possuidor dos direitos minerarios da area requerida, com processo administrative n° 833.107/2014 junto ao DNPM 
em fase de requerimento de licenciamento.

4.CARACTERIZAQAO DO EMPREENDIMENTO
O imovel rural localizado no municipio de Aguas Formosas, possui uma area total de 20,97 ha (matricula 7745), sendo 60,0 ha o 
modulo fiscal deste municipio. Trata-se de uma pequena propriedade rural, com menos de 1 modulo fiscal, com desenvolvimento 
de atividade pecuaria e mineraria.

A propriedade esta inserida no Bioma Mata Atlantica, com fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual Submontana, no 
entanto apresenta vegetagao em faixas estreitas as margens do curso d’agua que corta a propriedade, alem de fragmentos 
isolados, area de pastagem e areas em regeneragao.

De acordo com o Inventario Florestal de Minas Gerais, o municipio de Aguas Formosas possui 27,26% de cobertura vegetal nativa.

De acordo com o IDE SISEMA, a propriedade e composta por solo predominante Latossolo Vermelho Amarelo distrofico, o relevo e 
ondulado e clima classificado conforme Koppen, pertencente a zona climatica Aw. A propriedade esta inserida na bacia hidrografica 
do Rio Mucuri.

Ainda de acordo com o IDE SISEMA, a vulnerabilidade natural e baixa, a prioridade para conservagao e muito baixa a baixa, o risco 
potencial de erosao e media a baixa, a vulnerabilidade hidrica e alta, a integridade da flora e baixa a muito baixa e a integridade da 
fauna e baixa. O imovel esta localizado na Reserva da Biosfera da Mata Atlantica, em zona de transigao.

Conforme F.O.B., pags 7 e 8, foi solicitado ao requerente documentos para formalizagao de processo de Outorga de dragagem de 
curso d’agua. No entanto, nos documentos que compoem o processo nao foi localizada a Outorga de dragagem para fins de 
extragao de areia ou documento que comprove que houve a formalizagao do processo junto ao IGAM.

5.DA RESERVA LEGAL
O imovel nao possui Reserva Legal averbada em cartorio. Em analise aos dados disponivel no Cadastre Ambiental Rural do Imovel 
verificou-se que foi proposta Reserva Legal em 4,6864 hectares (22,35%), sendo composta por 3 pollgonos, sendo 3 com 
vegetagao nativa em processo de regeneragao natural e parcialmente antropizada com presenga de estrada nao pavimentada. 
Foram utilizadas areas de APP para o compute da Reserva Legal. Cumpre informar que parte das areas requeridas se encontram 
sobrepostas as areas declaradas como Reserva Legal no CAR.

Considerando que se trata de pequena propriedade rural, com menos de urn modulo fiscal, considerou-se o disposto no Art 67 da 
Lei 12.651/2012, que diz:

"Art. 67. Nos imoveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, area de ate 4 (quatro) modules fiscais e que possuam 
remanescente de vegetagao nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal ser£ constituida com a area 
ocupada com a vegetagao nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversoes para uso alternative do solo".

Considerando que urn dos pollgonos declarados como reserva legal encontra-se antropizado e fragmentado por estradas nao 
pavimentadas, e, considerando ainda que o imovel possui outras areas com fragmento de vegetagao nativa, opina-se pela 
desaprovagao da reserva legal declarada no CAR.

6.DA AUTORIZAQAO PARA INTERVENQAO AMBIENTAL
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- APP - sem supressao de vegetagao em area de 0,20 hectareFoi requerida a intervengao em area de preservagao permanente 
para extragao de areia na propriedade denominada Sitio Cachoeirinha.

Analisando os arquivos digitais e mapas apensos ao processo, constatou-se que:

estando localizadas dentro do curso d'agua predominantes;- As areas requeridas apresentadas sao das areas de dragagem

- Ha divergencia entre a area requerida (0,20 ha) e a area quantificada nos arquivos digitais (0,122 ha);

localizadas predominantemente dentro do curso d'agua, sendo que nas margens prdximas ao
areas declaradas como de Reserva Legal. Assim, alem da- As areas requeridas encontram-se 

ponto de extragao, alem da APP, tambdm ha sobreposigao com as 
intervengao em APP, tambem havera intervengao em Reserva Legal;

havera"Plano de Lavra" serao implantadas vias de acesso secundarias na area de extragao (pag 89)
area de 5000 m2 (pag 90), almoxarifado e oficma (pag 90).- De acordo com o Estudo

obras. No oronograma de execute das operates de 
exploragao apresentado no Plano Simplificado de Utihzagao Pretendida contempla limpeza do patio.

compensagao ambiental;

- Constatou-se divergencia entre os valores informados de produgao anual. No primeiro FCE (R345355/2014) consta produgao de 

influenciar na classificagao do empreendimento.

- O Plano Simplificado de Utilizagao Pretendida apresentado nao esta de acordo ao modelo previsto na Resolugao Conjunta 
SEMAD/IEF n° 1905, nao contemplando todas as informagoes requeridas relatives a caracterizagao do projeto (solo, regime hidnco
fauna, etc);

- O Plano Simplificado de Utilizagao Pretendida (PUP) e o Plano de de Recuperagao de Areas Degradadas (PRAD) nao apresentam 
(ou apresenta precariamente) os provaveis impactos ambientais susceptiveis de ocorrencia para empreendimentos desta 
fmalidade. Como proposta de medida mitigatora e relatado no PUP apenas que "nao sera realizada a supressao da vegetagao cilia 
existente na propriedade e a conservagao da cobertura de todo o imovel (RFL e demais)”. A Equipe teemea do IEF entende que 
estas medidas nao sao adequadas para mitigar os provaveis impactos que poderao ocorrer nas areas requeridas em decorrencia 
da instalagao/operag§o do empreendimento;

- O Plano de Recuperagao de Areas Degradadas (PRAD), apresenta a proposta de recuperagao de uma area de 0,25 hectare 
atraves da condugao da regeneragao natural. Cumpre informar que o referido processo requer extragao de 0,20 ha, composta por 
dois poligonos. O estudo apresenta apenas uma imagem indicando o local onde sera realizada a recuperagao, nao constando 
mapas, coordenadas de localizagao da area ou arquivos digitais anexos que permitam sua espacializagao. Por avaliagao visual da 
imagem, a equipe tecnica ressalta que a area degradada a ser recuperada se encontra em divergencia. de localizagao em relagao r 
interveng§o requerida no processo, nao havendo possibilidade de aprovagSo da proposta contida no PRAD,

- Nao consta Anotagao de Responsabilidade Tecnica vinculada ao Plano Simplificado de Utilizagao Pretendida elaborado pelo Eng 
Sanitarista e Ambiental Sr. Guilherme Viana de Castro.

7.IMPACTOS AMBIENTAIS
Conforme mencionado no Item 6, o PUP e o PRAD nao apresentam (ou apresenta precariamente) os provaveis impactos 
ambientais susceptiveis de ocorrencia para empreendimentos desta fmalidade.

8.MEDIDAS MITIGADORAS
Conforme mencionado no item 6, o PUP apresenta como proposta de medida mitigatora dos impactos ambientais a nao supressao 
da vegetagao ciliar existente na propriedade e a conservagao da cobertura de todo o imdvel (RFL e demais). A Equipe tecnica do 
IEF entende que estas medidas nao sao adequadas para mitigar os provaveis impactos que poderao ocorrer nas areas requeridas 
em decorrencia da instalagao/operagao do empreendimento.

9.DAS COMPENSAgOES

a) Compensagao por intervengao em Area de PreservagSo Permanente. De acordo com o Estudo Plano de Lavra, na p^gina 105, 
informa que sera revegetada uma 6rea de 0,1 ou 10000 m2, onde serao plantadas 988 mudas. Nao foi possivel localizar nos mapas 
fisicos ou arquivos digitais da(s) area(s) propostas para compensagao ambiental. A Equipe tecnica do IEF entende como 
inadequada esta proposta de compensagao.
b) Compensagao da Mata Atlantica: Nao se aplica
c) Compensagao Mineraria: Nao se aplica
d) Compensagao de arvores isoladas: Nao se aplica
e) Compensagao de especies protegidas ou imunes de corte: N§o se aplica

io.conclusAo
Considerando a insuficiencia tecnica das informagoes apresentadas pelo requerente, a equipe tecnica do IEF sugere pelo
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INDEFERIMENTO da solicitagao de intervengao sem supressao de cobertura vegetal nativa em area de preservagao permanente - 
ARP em 0,20 hectare requerida pelo empreendimento Barbosa & Mourao Extragoes LTDA - ME (CNPJ 03.016.731/0001-13), 
localizado na Fazenda Sitio Cachoeirinha, na zona rural do municlpio de Aguas Formosas/MG.

As consideragoes tecnicas descritas neste parecer (Anexo III) devem ser apreciadas pelo(a) Supervisor(a) da URFBio Nordeste. 

*Todas as informagoes prestadas neste parecer foram apresentadas pelo empreendedor nos estudos que compoem o processo.

■ 13. RESPONSAVEL (IS) PELO PARECER TECNICO (NOME, MATRICULA, ASSINATURA E CARIMBO)

LEONIDAS SOARES MURTA JUNIOR - MASP: 1402435-0

LARIANE CHAVES JUNKER - MASP: 1343164-8

14. DATA DA VISTORIA

sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016

15. PARECER JURlDICO, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSAT6RIAS
Vistos...

1 - RELATORIO
Trata o presente de analise de requerimento de intervengao ambiental, que objetiva a intervengao sem supressao de cobertura 
vegetal nativa em Area de Preservagao Permanente - APP, a fim de implementar a atividade de mineragao em uma area de 0,20 
ha, com o objetivo de extrair areia para uso direto na construgao civil.
O imbvel denominado “Sitio Cachoeirinha”, objeto da presente analise, localiza-se na zona rural do Municlpio de Aguas Formosas, 
e possui uma area total de 20,97 ha, conforme o Parecer Unico - Anexo III de fls.221/224.
A propriedade localiza-se na Bacia Hidrografica do Rio Mucuri e e banhada pelo Rio Pampa, que e urn dos principais afluentes do 
Rio Mucuri. Alem disso esta inserida no bioma Mata Atlantica, sendo a fitofisionomia da vegetagao de Floresta Estacional 
Semidecidual Submontana, em estagio inicial de regeneragao. Existe no local, ainda, vegetagao em faixas estreitas as margens do 
curso d'agua que corta a propriedade, alem de fragmentos isolados, pastagem e areas em regeneragao.
Consoante Parecer Unico - Anexo III de fls.221/224, as Areas de Preservagao Permanente - APP, encontram-se urn tanto 
degradadas, e sao constituldas por Areas de Preservagao Permanente de nascentes e de cursos d'agua, totalizando uma area de 
3,74 ha, sendo que dessa area total, 2,32 ha estao preservadas, e possuem vegetagao nativa, com estagio de regeneragao medio. 
Ja o restante da area de APP, configura-se como area rural consolidada, ocupada por atividade de agricultura e pecuaria. Ademais, 
a area requerida para intervengao nao esta inserida em area prioritaria para conservagao nem esta dentro de unidade de 
conservagao ou zona de amortecimento.
Nota-se que o empreendedor acostou as fls. 180/189, o Formulario de Caracterizagao do Empreendimento - FCE, o qual apresenta 
as informagoes declaradas pelo empreendedor de que a intervengao requerida enquadra-se na modalidade de Licenciamento 
Ambiental Simplificado LAS - RAS, razao pela qual o Documento Autorizativo para Intervengao Ambiental devera apresentar o 
mesmo prazo que a Licenga Ambiental Simplificada, conforme preve Deliberagao Normativa Copam n° 217, de 06 de dezembro de 
2017, bem como o art. 8°do Decreto 47.749, de 2019. Ressalta-se que a analise compete ao Institute Estadual de Florestas - IEF.
E o relatorio, passo a opinar:
2-ANA LISE
Em analise aos documentos e ao parecer que instruem o presente processo, constatou-se primeiramente que a area requerida para 
intervengao foi de 0,20 ha, ja nos arquivos digitais, a area foi quantificada em 0,122 ha. Alem disso, a maior parte da area 
apresentada localiza-se dentro do curso d'agua. Foi detectado tambem, que nas margens do ho, local proximo ao ponto de 
extragao, ha justaposigao com a area de Reserva Legal, declarada pelo empreendedor, alem da Area de Preservagao Permanente 
- APP, fato que requer, alem da autorizagao para intervengao em APP, autorizagao para intervengao em Reserva Legal.
Nao obstante o Plano de Lavra juntado ao processo as fls. 79/116, informe que serao implantadas vias de acesso secundarias na 
area de extragao, construgao de praga de trabalho, patio de estocagem, almoxarifado e oficina, os mapas apresentados nao 
abrangem a localizagao desses empreendimentos. Ainda consoante esse estudo, ha indicagao de que havera reflorestamento de 
uma area de 0,1 m2, com a cultura de 988 mudas. No entanto, pela analise dos mapas, bem como arquivos digitais, nao foi posslvel 
localizar areas propostas para compensagao ambiental.
Ademais, pelo diagnostico dos Formularies de Caracterizagao do Empreendimento - FCE, assim como dos estudos apresentados 
ao longo da analise do requerimento em tela, verificou-se que existem divergencias quanto ao valor da produgao anual, informado. 
Isso ja que, no primeiro FCE (fls.04/09), a produgao anual informada foi no valor de 25.000 m3, diferente do FCE (fls. 180/189) que 
foi apresentado apos a solicitagao de informagao complementar, e que traz como produgao anual, o valor de 800 m3. O Plano de 
lavra por sua vez, indica que a produgao e de 30.000 m3/ano, e o Plano de Utilizagao Simplificado - PUP (fls.221/224) faz 
referencia ao valor de 25000 m3/ano. Diante disso, depreende-se que a classificagao do empreendimento nao pode ser feita com 
precisao, uma vez que a produgao anual do empreendimento e imprescindlvel para tanto. Consequentemente, tambem n§o § 
posslvel saber qual e o orgao competente para a analise do requerimento em questao, nos termos em que determine a Deliberagao 
Normativa Conama n° 217 de 2017.
Outra questao relevante e que inviabiliza a analise do processo em tela, e o fato de o PUP estar em desacordo com legislagao 
pertinente, qual seja a Resojugao Conjunta SEMAD/IEF n° 1905 de 2013, haja vista a falta de informagoes como fauna, solo, dentre 
outras, que sao substanciais, nos termos da legislagao supra. Alem de tudo, nem o PUP, nem o Plano de Recuperagao de Areas 
Degradas - PRAD (fls. 207/217), apresentam os possiveis impactos provenientes da atividade mineraria.
Quanto a medida mitigadora proposta foi mencionado, de forma superficial, que nao havera supressao da vegetagao ciliar que
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existe na propriedade. Ocorre que, consoante a equipe tecnica deste orgao, o que foi apresentado nao e medida minimamente 
suficiente para atenuar os possiveis impactos advindos da instalagao e operapao da atividade requenda pelo empreendimento.
No que tange a proposta de recuperapao da area degradada, e perceptivel a existencia de mcoerencias, tendo em aC°nnt^Uner|nan^ 
apresentada para recuperapao e de 0,25 ha por meio da condupao de regenerapao natural, e a area requenda para intervenpao po 
sua vez e de 0 20 ha. AI6m disso, h3 divergencia na localizapSo da area a ser recuperada e aquelq requenda para mtervenp§o,

- ARTdo responsive! por sua e.ahorapio, sendo essa uma

Desse^odo.^artind^-sedo^pressuposto de nao terem sido atendidas as exigencias legais para a correta analise do Processo, 
alem do fato de que, frente as inconsistencias dos projetos apresentados, havena a necessidade de apresentapao de novos 
projetos que, consequentemente, recairia na necessidade de formalizapao de um novo processo sobretudo em face da 
impossibilidade de aproveitamento das Taxas e servipos prestados no processo em analise, coadunando com a mamfestapao 

i Parecer Tecnico (fls.221/224), esta Coordenapao de Controle Processual e Autos de Infrapao mamfesta pelo 
INDEFERIMENTO da intervenpao ambiental pretendida, pelas razoes de fato expostas.
exarada no

3-DA CONCLUSAO

Considerando-se as vedapoes legais existentes, bem como a ampla divergencia entre os dados apresentados nos documentos 
acostados aos autos e a realidade fatica observada durante a vistoria, alem da ausencia de informapoes tecmcas essenciais a 
correta analise da solicitapao da intervenpao ambiental, verifica-se que a analise, e consequente prosseguimento do feito, restou 
prejudicada. Desse modo, em consonancia com o Parecer Unico - Anexo III (fls. 221/224), sugere, portanto, esta Coordenapao de
Controle Processual e Autos de Infrapao o INDEFERIMENTO do processo.
Cumpre informar que a Taxa dos custos de analise (fl.110) foi devidamente quitada, conforme exigencia da Resolupao Conjunta

Monitoramento e
SEMAD/IEF/FEAM n° 1.919/2013 e suas alterapoes.
Recomenda-se que os dados do referido processo sejam encaminhados a Coordenapao Regional de Controle 
Geotecnologia, para fins de fiscalizapao. 0 desacordo com a legislapao ambiental vigente sujeitari o empreendedor i apurapao de 
eventuais infrapoes ambientais, de acordo com a lei.
Ressalta-se que a decisao sera de competencia do Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Nordeste, por

forpa do disposto no Decreto Estadual n° 47.344/2018. , ,
Caso a decisao administrative seja pelo indeferimento, notifique-se o Requerente para, querendo, interpor recurso contra a referida 
decisao, no prazo estabelecido pelo art. 80 do Decreto n° 47.749, de 2019.

E o parecer, s.m.j.
Diamantina, 30 de janeiro de 2020.

Paloma Heloisa Rocha
Coordenadora Regional de Controle Processual e Autos de Infrapao 
URFBio Jequitinhonha 
OAB/MG 181,728/MASP 1459831-2

Isadora Fernandes Quaranta 
Estagiiria de Direito 
lEF/URFBio Jequitinhonha

16. RESPONSAVEL PELO PARECER JURlDICO (NOME, MATRiCULA, ASSINATURA E CARIMBO)

PALOMA HELOISA ROCHA -181728

17. DATA DO PARECER

terpa-feira, 4 de fevereiro de 2020
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Governo do Estado de Minas Gerais 

Sistema Estadual de Meio Ambiente 

Instituto Estadual de Florestas  

Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Nordeste 

 
 

Rua Otto Laure, nº 213, Bairro Marajoara, Teófilo Otoni/MG CEP. 39803-084 

CONTROLE PROCESSUAL Nº 29/2020 
 

EMENTA: Dispõe sobre a manifestação de admissibilidade de recurso 
interposto no Processo Administrativo nº 09010000446/2015, cujo 
requerente é a empresa Barbosa e Mourão Extrações Ltda. 

 
 
Processo Administrativo SIM nº 09010000446/2015 
Protocolo Eletrônico SEI nº 2100.01.0018964/2020-50. 
Requerente: Cláudio Barbosa Mourão – Barbosa e Mourão Extrações Ltda. 
Empreendimento: Sítio Cachoeirinha 
Município: Águas Formosas/MG 
 
1. RELATÓRIO  
 
Trata-se de recurso administrativo proposto em face da decisão de indeferimento ao Processo 
Administrativo nº 09010000446/15, o qual requeria intervenção sem supressão de vegetação 
nativa em APP, numa área de 0,20 hectares, para desenvolver atividade minerária – extração 
de areia, no sítio Cachoeirinha, localizado no município de Águas Formosas/MG. 
 
O recurso foi protocolado via SEI, pelo Sr. Cláudio Barbosa Mourão, no dia 01/07/2020, às 
12h:32min:51s, que originou o processo eletrônico nº 2100.01.0018964/2020-50. 
 
Na peça do recurso, o requerente, Sr. Cláudio Barbosa Mourão, endereçou a sua defesa ao 
diretor geral do IEF e alegou inicialmente que recebeu o comunicado de indeferimento do 
processo administrativo º 09010000446/2015 via telefone e, posteriormente, via e-mail pela 
analista Lariane Junker no final do mês de abril/2020. 
 
A seguir, justificou a propositura do recurso na legislação estadual, mencionando o artigo 14 
do decreto nº 47.837/2020, que alterou o decreto nº 47.383/2018. 
 
Também, apontou os vícios que o mesmo identificou no parecer técnico, bem como 
mencionou que não houve o cumprimento do parecer jurídico no que tange a notificação 
prevista no artigo 80 do decreto nº 47.749/2019. 
 
Mais adiante, o requerente passou às considerações e solicitações que achou pertinentes para 
alegar em sua peça de defesa e, por fim, não anexou nenhum outro documento 
comprobatório. 
 
É o relatório 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO  
 
DAS COMPETÊNCIAS 
 
Inicialmente, o Decreto Estadual n.º 47.892, de 23 de março de 2020, que estabelece o 
regulamento do Instituto Estadual de Florestas - IEF, dispõe das suas finalidades e 
competências, senão vejamos: 
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Art. 5º – O IEF tem como competência desenvolver e implementar as 

políticas florestal e de biodiversidade do Estado, visando à 

manutenção do equilíbrio ecológico, à conservação, à preservação, 

ao uso sustentável e à recuperação dos ecossistemas, com 

atribuições de: 

I – promover o mapeamento, o inventário e o monitoramento da 

cobertura vegetal do Estado; 

II – administrar os dados e as informações necessários 

à implementação e à gestão do Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

III – apoiar a definição das áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade e para a criação de unidades de conservação; 

IV – executar as atividades relativas à criação, à implantação, à 

proteção e à gestão das unidades de conservação; 

V – promover a conservação e a recuperação da cobertura vegetal 

nativa, mediante o incentivo ao reflorestamento e o pagamento por 

serviços ambientais, entre outros instrumentos de gestão ambiental; 

VI – fomentar pesquisas e estudos relativos à manutenção e ao 

restabelecimento do equilíbrio ecológico; 

VII – executar os atos de sua competência relativos à regularização 

ambiental, em articulação com os demais órgãos e entidades 

do Sisema; 

VIII – controlar a exploração, a utilização e o consumo de matérias-

primas oriundas da biodiversidade e das florestas plantadas; 

IX – promover a preservação, a conservação e o uso racional dos 

recursos faunísticos, bem como o desenvolvimento de atividades que 

visem à proteção da fauna silvestre, terrestre e aquática. 

Vista a competência do IEF para executar os atos relativos à regularização ambiental, 
passamos a averiguar que dentre as competências desse Núcleo de Controle Processual 
previstas também no Decreto nº 47.892/2020, denota-se aquela de proferir o juízo de 
admissibilidade de recursos interpostos contra decisões administrativas proferidas pelo 
Supervisor da URFBio, senão vejamos: 

Art. 44 – O Núcleo de Controle Processual tem como competência 

coordenar a tramitação de processos administrativos de competência 

da unidade regional do IEF, bem como prestar assessoramento às 

demais unidades administrativas em sua área de abrangência, 

respeitadas as competências da Procuradoria do IEF, com atribuições 

de: 

(...) 

VI – realizar o juízo de admissibilidade das defesas contra autos de 

infração cuja competência decisória seja do Supervisor da URFBio, 

bem como dos recursos interpostos contra decisões administrativas 

proferidas pelo Supervisor da URFBio; 
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DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL: 
 
Diante a previsão normativa de competências, este Núcleo de Controle Processual passa a 
analisar os requisitos legais de admissibilidade recursal frente aos dispositivos do Decreto 
Estadual nº 47.749/2019. 
 
O artigo 79 do Decreto nº 47.749/2019 expõe o direito a interpor recurso administrativo nas 
seguintes situações: 
 

Art. 79. Cabe recurso envolvendo toda a matéria objeto da decisão 
que: 
I - deferir ou indeferir o pedido de autorização para intervenção 
ambiental; 
II - determinar a anulação da autorização para intervenção 
ambiental; 
III - determinar o arquivamento do processo. 

O recurso ora analisado foi protocolado em decorrência do indeferimento do pedido de 
autorização para intervenção ambiental. 

 

DA (IN) TEMPESTIVIDADE DO RECURSO: 

O artigo 80 do Decreto 47.749/2019 delimita o prazo para considerar a tempestividade do 
recurso interposto, qual seja, 30 dias, contados da data de ciência da decisão impugnada, 
vejamos: 

Art. 80. O recurso deverá ser interposto no prazo de trinta dias, 
contados da data de ciência da decisão impugnada, por meio de 
requerimento escrito e fundamentado, facultando-se ao recorrente a 
juntada de documentos que considerar convenientes. 

§ 1º Protocolado o recurso, ter-se-á por consumado o ato, não se 
admitindo emendas. 

§ 2º Será admitida a apresentação de recurso via postal, verificando-
se a tempestividade pela data da postagem. 

§ 3º A contagem dos prazos se dará conforme a Lei nº 14.184, de 
2002. 

§ 4º São legitimados para interpor o recurso de que trata o art. 79: 

I - o titular de direito atingido pela decisão, que seja parte no 
respectivo processo; 

II - o terceiro, cujos direitos e interesses sejam diretamente afetados 
pela decisão; 

III - o cidadão e a pessoa jurídica que represente direitos e interesses 
coletivos ou difusos. 

É importante ressaltar que a publicação dos atos administrativos é um meio de dar ciência à 
parte requerente das decisões emitidos pela Administração Pública. E, observa-se que ocorreu 
a publicação da decisão de indeferimento do processo administrativo nº 09010000446/2015 
em 17/03/2020. No entanto, o requerente tomou conhecimento dessa decisão apenas no final 
do mês de abril/2020, conforme alegado em seu recurso, que foi protocolado em 01/07/2020. 

Porém, considerando que houve a suspensão dos prazos de processos administrativos no 
âmbito da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, mediante a publicação do 
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Decreto nº 47.890/2020, no período entre março até setembro de 2020 em virtude da 
situação de emergência em saúde pública no estado, decorrente da pandemia do Covid-19, 
não será aplicada a intempestividade do recurso no processo em tela. 

 

DA CONSUMAÇÃO DO PEDIDO DE RECURSO: 

O parágrafo 1º do artigo 80 do Decreto 47.749/2019 prevê que protocolado o recurso, ter-se-á 
por consumado o ato, não se admitindo emendas, senão vejamos: 

Art. 80. O recurso deverá ser interposto no prazo de trinta dias, 
contados da data de ciência da decisão impugnada, por meio de 
requerimento escrito e fundamentado, facultando-se ao recorrente a 
juntada de documentos que considerar convenientes. 

§ 1º Protocolado o recurso, ter-se-á por consumado o ato, não se 
admitindo emendas. 

(...) 

Verificou-se que ao longo de toda peça recursal, o requerente solicitou readequações dos 
documentos apresentados no processo administrativo nº 09010000446/2015, ora não 
corrigidos na fase em que foram solicitadas informações complementares, conforme previsto 
no artigo 19 do decreto nº 47.749/2019, e que foram as causas que os técnicos sugeriram o 
indeferimento daquele pleito, bem como não apresentou nenhum dos documentos corrigidos 
nessa fase de recurso. 

Ainda, verificou-se que o requerente não apresentou nenhum documento ora alegado em sua 
peça de defesa, quer sejam o documento de outorga e a anotação de responsabilidade técnica 
devidamente assinada, haja vista não constarem anexas no processo eletrônico SEI, razões 
pelas quais o pedido no recurso de apresentar documentos que comprovam suas alegações 
não serão aceitos em momento futuro, nos termos do dispositivo normativo citado acima. 

 

DOS REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ART. 81 DO DECRETO Nº 47.749/2019: 

Passando à análise dos requisitos formais que deverão estar contidos na peça recursal, os 
artigos 81 e 82 do mesmo Decreto Nº 47.749/2019 prevê: 

Art. 81. A peça de recurso deverá conter: 

I - a autoridade administrativa ou a unidade a que se dirige; 

II - a identificação completa do recorrente; 

III - o endereço completo do recorrente ou do local para o 
recebimento de notificações, intimações e comunicações relativas ao 
recurso; 

IV - o número do processo de autorização para intervenção 
ambiental cuja decisão seja objeto do recurso; 

V - a exposição dos fatos e fundamentos e a formulação do pedido; 

VI - a data e a assinatura do recorrente, de seu procurador ou 
representante legal; 

VII - o instrumento de procuração, caso o recorrente se faça 
representar por advogado ou procurador legalmente constituído; 
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VIII - a cópia dos atos constitutivos e sua última alteração, caso o 
recorrente seja pessoa jurídica. 

Art. 82. O recurso não será conhecido quando interposto por pessoa 
não legitimada, quando for intempestivo ou quando não forem 
atendidos os requisitos previstos no art. 81. 

 

Após análise da peça recursal, denota-se que não foram cumpridas as exigências formais 
contidas nos incisos II, III e VIII do artigo 81 acima referenciado.  

Tendo em vista a previsão normativa do artigo 82 acima citado, em que esclarece que o 
recurso não será conhecido quando não forem atendidos os requisitos previstos no artigo 81, 
não será analisado o mérito das alegações recursais e sugerido o indeferimento do presente 
recurso. 

 

DA COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O RECURSO PROPOSTO: 

A previsão do artigo 83 do decreto nº 47.749/2019 determina que o órgão que subsidiou a 
decisão ora recorrida é competente para analisar o atendimento das condições previstas nos 
artigos 80 a 82 do decreto acima referenciado, as razões recursais e os pedidos formulados 
pelo recorrente, devendo emitir parecer único fundamentado de modo a subsidiar a decisão 
do recurso pelo órgão competente, senão vejamos: 

Art. 83. O órgão que subsidiou a decisão recorrida analisará o 
atendimento às condições previstas nos arts. 80 a 82, as razões 
recursais e os pedidos formulados pelo recorrente, emitindo parecer 
único fundamentado, com vistas a subsidiar a decisão do recurso 
pelo órgão competente, admitida a reconsideração. 

 

Por estas razões, este Núcleo de Controle Processual está apto a emitir este controle 
processual afim de subsidiar a decisão do recurso ora protocolado, que será encaminhado à 
autoridade competente da URFBio Nordeste, quer seja o Supervisor Regional para proferir o 
juízo de reconsideração e, posteriormente, encaminhado todo o processo administrativo de 
recurso para a URC do COPAM para decisão em última instância, nos termos do artigo 9º, 
inciso V, alínea “c” do Decreto nº 46.953/2016, senão vejamos: 
 

Art. 9º As URCs são unidades deliberativas e consultivas encarregadas 
de propor e compatibilizar, no âmbito de sua atuação territorial, as 
políticas de conservação e preservação do meio ambiente e para o 
desenvolvimento sustentável, competindo-lhes: 
(...) 
V – decidir, em grau de recurso, como última instância, sobre: 
(...) 
c) processos de intervenção ambiental decididos pelas Unidades 
Regionais de Florestas e Biodiversidades do Instituto Estadual de 
Florestas, devendo o assessoramento, nesses casos, ser prestado 
pelas suas equipes técnicas e administrativas. 

 
 

3. CONCLUSÃO 
Por todo o exposto acima, após análise da peça recursal, frente a ausência de documentos 
pertinentes que poderiam comprovar o alegado, opina-se pelo INDEFERIMENTO do recurso 
apresentado, com base nas disposições normativas apontadas neste controle processual. 
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O presente feito será encaminhado à autoridade competente da URFBio Nordeste, quer seja o 
Supervisor Regional para proferir o juízo de reconsideração e, posteriormente, encaminhado 
todo o processo administrativo de recurso para a URC do COPAM para decisão em última 
instância, nos termos do artigo 9º, inciso V, alínea “c” do Decreto nº 46.953/2016.  
 
Esclarecemos que, ante seu caráter meramente opinativo, o presente Controle Processual não 
tem força vinculativa aos atos a serem praticados pelas autoridades superiores. 

É como submetemos à consideração superior.   

Teófilo Otoni/MG, 06 de outubro de 2020. 

 

 LAÍSE BARBOSA NEUMANN BAMBERG 
Núcleo de Controle Processual – URFBio Nordeste 

MASP 1.313.829-2 



 

 

 

Águas Formosas, 30 de maio 2020. 
 
Ao 
Diretor Geral do IEF 
Antônio Augusto Malard 
 
 
Ilmo. Diretor Geral. 
 
 
Diante de comunicado via telefone e posteriormente via email, pela Analista 
Lariane Chaves Junker, URFBIO Nordeste, no final do mês de abril deste, 
diante da sugestão de INDEFERIMENTO do Processo 09010000446/2015 de 
29.06.2015, segue abaixo nosso RECURSO para avaliação: 
 
 

DA LEGISLAÇÃO 
 

Abaixo, segue a legislação aplicada, aos casos de interposição de 

recurso:  
"Decreto nº 47.383/2018 alterado pelo Artigo com redação dada pelo art. 14 do Decreto nº 

47.837, de 9/1/2020” . 
 

Art. 40 – Cabe recurso envolvendo toda a matéria objeto da decisão que: 

 
I – deferir ou indeferir o pedido de licença; 

 
II – determinar a anulação de licença; 

 
III – determinar o arquivamento do processo; 

 
IV – indeferir requerimento de exclusão, prorrogação do prazo ou alteração de conteúdo de 

condicionante de licença. 

 
 

DOS VÍCIOS IDENTIFICADOS NO PARECER  
 
O Parecer que sugere o INDEFERIMENTO do Processo 09010000446/2015  de 
29.06.2015, contém “VÍCIOS”, que seguem enumerados abaixo: 
 
1°) No Ítem 4) O Parecer informa que não há OUTORGA no Processo. A 
OUTORGA emitida em 30.10.2018, Processo 15.728/2015, outorgante URGA 
Leste de Minas, com validade de 5 anos, cópia junto a esse RECURSO, 
também informada no Ofício 030000001543/19 e anexada ao pedido de 
Documentos Complementares Ofício 220/2019 de 19.08.2019; 
2°) No ítem 6) – Já no último parágrafo, informa que “não consta Anotação de 
Responsabilidade Técnica, ART, vinculada ao Plano Simplificado de Utilização 
Pretendida, PUP, analisado e confirmado pelo Eng. Sanitarista e Ambiental Sr. 
Guilherme Viana de Castro”. Segue junto cópia da ART anexada ao Processo; 
 



 

 

 

 
DO NÃO CUMPRIMENTO DO PARECER JURÍDICO 

 
No Parecer Jurídico consta: “Ressalta-se que a decisão será de competência 
do Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Nordeste, 
por força do disposto no Decreto Estadual nº 47.344/2018”.  
 
“Caso a decisão administrativa seja pelo indeferimento, notifique-se o 
Requerente para, querendo interpor recurso contra a referida decisão, no 
prazo estabelecido pelo art. 80 do Decreto nº 47.749, de 2019”. 
 
É o parecer, s.m.j. Diamantina, 30 de janeiro de 2020. 
Paloma Heloísa Rocha Coordenadora Regional de Controle Processual e Autos 
de Infração URFBio Jequitinhonha OAB/MG 181.728/MASP 1459831-2 
 

Observação: Não nos foi notificado, nem dada a oportunidade prevista no 

Artigo 80 do Decreto 47.749 de 2019. Ficamos sabendo da sugestão do 
INDEFERIMENTO, após ligação para Analista da URFBIO, no final do mês de 
abril 2020. O Parecer é datado de janeiro 2020. 

 
CONSIDERAÇÕES E SOLICITAÇÕES 
 
Ítem 5) Reserva Legal. “Foram utilizadas áreas de APP para o cômputo da 
Reserva Legal. Cumpre informar que parte das áreas requeridas se encontram 
sobrepostas às áreas declaradas como Reserva Legal no CAR”. 
“Considerando que se trata de pequena propriedade rural, com menos de um 
módulo fiscal, considerou-se o disposto no Art 67 da Lei 12.651/2012, que diz: 
“Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 
4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa 
em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será 
constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de 
julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo”. 
‘Considerando que um dos polígonos declarados como reserva legal encontra-
se antropizado e fragmentado por estradas não pavimentadas, e, considerando 
ainda que o imóvel possui outras áreas com fragmento de vegetação nativa, 

opina-se pela desaprovação da reserva legal declarada no CAR”. 

Nos colocamos a disposição para adequar RF. 
 
 
No Ítem 7 e 8) 7.IMPACTOS AMBIENTAIS - Conforme mencionado no Item 6, o 
PUP e o PRAD não apresentam (ou apresentam precariamente), os prováveis 
impactos ambientais susceptíveis de ocorrência para empreendimentos desta 
finalidade. 
8.MEDIDAS MITIGADORAS – Conforme mencionado no item 6, “o PUP 
apresenta como proposta de medida mitigadora dos impactos ambientais a 
não supressão da vegetação ciliar existente na propriedade e a conservação 
da cobertura de todo o imóvel (RFL e demais existentes”.  



 

 

 

“A Equipe técnica do IEF entende que estas medidas não são adequadas para 
mitigar os prováveis impactos que poderão ocorrer nas áreas requeridas em 
decorrência da instalação/operação do empreendimento”.  
O PUP e o PRAD, apresentam simplificado, por considerarem a Intervenção de 
baixo impacto. De comum acordo, foi prevista a condução através da 
Regeneração Natural, prevista em Lei, que seria suficiente para Mitigar a 
pequena Intervenção ora proposta. Se a proposta no PUP / PRAD foi causar 
um menor impacto, do que apresentado no Plano de Lavra, isso é positivo.  

Solicitamos que reconsiderem; 

 
 
 
Ítem 6) De acordo. A área requerida 0,20 há, difere da área nos arquivos 

digitais de 0,122 há e parte da Reserva na área de Intervenção, solicitamos 
possibilidade de correção; 

Quanto ao constante na página 105 no Plano de Lavra: 0,1 há – 10.000 m2 para 
revegetação com 988 mudas, 0,1 há são 1000 m2 e não 10.000 m2. Foi 
considerado no PUP, diante da cobertura existente e potencial de regeneração, 
a não necessidade do Plantio e sim da Condução de Regeneração Natural 
também prevista na Legislação; 
Quanto ao constante na página 89 do Plano de Lavra 5.000 m2 (0,5 há), 
almoxarifado, oficina, abertura de estradas, nada disso foi considerado, pois 
não haveria necessidade. Como consta no PUP, a Intervenção não propõe 
abertura de estradas (já existe consolidada), oficina, almoxarifado e outros 
constante no Plano de Lavra, porque em comum acordo, concluímos de não 
haver recurso, nem necessidade, por ser um pequeno empreendimento. O não 
cumprimento do estabelecido no Plano de Lavra só traz benefícios ao meio 
ambiente. Não existe recurso para obras. 
A extração sendo considerada 8.000 m3 está dentro da realidade, mesmo que o 
Plano de Lavra considere um volume maior. 
 

As diferenças constantes no PUP, PRAD e Plano de Lavra, solicitamos 
serem aceitos ou adequados, diminuindo assim os 
impactos; 
 
Também no Ítem 7 e 8) O PUP e o PRAD se apresentam simplificados, pois na 
época era o exigido e por considerarem a Intervenção de baixo impacto, de 
comum acordo, foi previsto a condução através da Regeneração Natural, 
prevista em Lei, que seria suficiente para Mitigar a pequena Intervenção ora 

proposta; solicitamos que reconsiderem; 

 
Ítem 9) A compensação prevista no Plano de Lavra e considerada no Parecer, 

poderia ser revista,  solicitamos que reconsiderem; 

 
Ítem 10) Os Analistas Lariane Chaves Junker e Leônidas Soares Murta Júnior, 
sugerem o INDEFERIMENTO do Processo. Solicitamos que nos seja dado 
prazo, diante da situação atual, para adequar as colocações do Parecer e que 
nos seja orientado o caminho a seguir após análise do RECURSO. 



 

 

 

 
DAS CONCLUSÕES FINAIS 
 
Como consta no Parecer que sugere o INDEFERIMENTO, item 1, o Processo foi 
formalizado aos 29.06.2015, Vistoriado em 19.02.2016. Durante esse período foi 
analisado pelo Núcleo de Nanuque, depois enviado para análise na SUPRAM-
Leste, devolvido ao Núcleo e enviado novamente para SUPRAM-Leste para ser 
finalizado. 
Finalmente chegou a URFBIO-Nordeste, onde os analistas responsáveis  
solicitaram informações complementares em 19.08.2019. Pedido e aprovada 
prorrogação em 08.10.2019. Informações entregues em 09.12.2019. Parecer 
dado em 22.01.2020. 
 

1) Solicitamos seja considerado todo esforço da nossa parte em cumprir o 
estabelecido na Legislação; 

2) Sejam consideradas idas e vindas do Processo formalizado em 2015, 
período em que ocorreram várias mudanças na Legislação; 

3) Sejam consideradas que as divergências constantes no Parecer, serem 
passíveis de correção; 

4) O Certificado de Outorga existe, as ARTs foram emitidas e recolhidas 
(cópias junto); 

5) Solicitamos e sugerimos o não INDEFERIMENTO do Processo 
09010000446/2015  de 29.06.2015, que seja dada a oportunidade de 
correção das divergências constantes no PARECER 

6) Estamos a praticamente a cinco anos na busca de cumprir o que nos foi 
solicitado inicialmente, somos pequenos produtores, estamos na 
tentativa de sermos ativos na nossa ME, a busca de empreender em 
nosso pequeno Sítio e atender demanda do município de Águas 
Formosas e entorno; 

Por fim seja nos dada a oportunidade de dar andamento ao Processo. 
As diferenças constantes no, PUP, PRAD e Plano de Lavra podem ser 
corrigidos e adequados.  
Diante do possível indeferimento, todo esforço nosso cai abaixo, onde teremos 
que dar baixa na ME, e perder todo investimento conseguido com muito custo.  
 
Se atendidos nas solicitações, seja estendido o prazo para adequarmos ao 
constante no PARECER, até o final do ano vigente diante da PANDEMIA, 
momento atípico no País. 
 
Seguem juntos a esse RECURSO: 
 

1) Cópia do Certificado de Outorga Processo 15.728/2015; 
2) Cópias das ARTs PUP e PRAD. 

 
 
 
                                _______________________________________  

Claudio Barbosa Mourão 
Barbosa e Mourão Extrações Ltda – ME 
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