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CONTROLE PROCESSUAL Nº 070/2018 

EMENTA: Dispõe sobre a análise documental em Processo 
Administrativo de Documento Autorizativo de Intervenção 
Ambiental (DAIA), cujo Requerente é a Gloria da Silva. 

 

Venho apresentar manifestação jurídica relativa ao processo 040400000818/15 sob responsabilidade da 
Sra. Gloria Silva, a qual requereu supressão de cobertura vegetal nativa com destoca para uso 
alternativo do solo em 2 há e Supressão de maciço florestal de origem plantada, tendo presença de sub 
bosque nativo com rendimento lenhoso em 0,7825 ha com a finalidade de habitação conforme 
observamos no Requerimento (fls. 60 a 65), referente a Sítio Córrego do Macuco, localizado no 
município de Timóteo/ MG, a fim de que seja apreciado pelo Unidade Regional Colegiada. O presente 
processo foi formalizado em 08/07/2015. 

 

Anexou-se a documentação pertinente ao procedimento administrativo, a saber: 

 

 Requerimento de Intervenção Ambiental (fls. 03 a 08, 60 a 65, 154 a 159); 

 Cópia do documento de identidade da Requerente (fls.09); 

 Procuração e Cópia do documento da procuradora (fls. 10 e 11) 

 Comprovante de endereço do empreendedor (fl.12) 

 Matrícula do imóvel onde irá ocorrer a intervenção (fl. 13 a 16 e 231 a 237); 

 Plano Simplificado de Utilização Pretendida (fls. 17 a 35, 66 a 109 e 160 a 169); 

 Memorial Fotográfico (fl. 170 a 187); 

 Comprovante de pagamento de vistoria e emolumentos (fl. 55); 

 Relatório de Vistoria (fls. 55 B); 

 Anexo III do parecer único (fls. 242 a 248); 

 Plano Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF (fl. 126 a 136 e 178 a 198); 

 Planta Planimétrica (fls. 47 a 49, 51) 

 Roteiro de acesso ao imóvel (fl. 54) 

 FOBI e FCEI (fls. 111 a 113 e 199) 

 Recibo do CAR – Cadastro Ambiental Rural – (fls. 138 a 140) 

 Inventário Florestal (fls. 200 a 219) 

 Carta de anuência, procurações dos outros proprietários do imóvel (fls. 223 a 230) 

 
Os estudos apresentados encontram-se responsabilizados pelos seguintes profissionais, conforme 
constam citados nos estudos e constantes nas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs: 
 

Número da ART: Biologia 2015/03840 

Nome do Profissional: Marques Alesandro Valgas 

Formação: Biólogo 

Estudo: Proposição de Estudos, Projetos de Pesquisa , Emissão de Laudos e Pareceres 

 

Número da ART: Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 0000003609055  

Nome do Profissional: Rinaldi Assis Monteiro 

Formação: Arquiteto e Urbanista 

Estudo: levantamento topográfico planialtimétrico 

 

Número da ART: Biologia – 2015/08121 

Nome do Profissional: Marques Alesandro Valgas 

Formação: Biólogo 

Estudo: Proposição de Estudos, Projetos de Pesquisa , Emissão de Laudos e Pareceres, Execução dos Estudos, 

elaboração do PTRF, Estudo Técnico de Alternativa Locacional, PUP. 

Situação: ART inconsistente, sem assinatura do contratante 
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Número da ART: CREA-MG 14201600000002988197 

Nome do Profissional: Diego Lopes Miranda 

Formação: Engenheiro Florestal 

Estudo: Inventário Florestal 

Situação: ART inconsistente, sem assinatura do contratante e apenas cópia simples  

 

Restou ainda ser apresentado a ART da Sra. Patricia Cabral, Engenheira Sanitarista e Ambiental, que assinou os PUP 

apresentados e o PTRF e não foi juntada nenhuma ART desta profissional.   

 

1. Discussão 

 

Conforme se infere do Plano de Utilização Pretendida (PUP) em fls. 161, o Requerente informou que a 
solicitação da intervenção visa a construção de duas ou três casas para os herdeiros da área.  
 
Houve a vistoria no local dos fatos em 13/10/2015 e juntamente com a análise dos estudos 

apresentados, a equipe técnica verificou a necessidade de adequação de vários documentos, estudos e 

mapas. Para tanto, oficiou-se a Requerente em 22/09/2015, tendo a mesma recebido em 30/09/2015 e 

respondido o ofício em 26/11/2015.  

 

Após análise de toda essa nova documentação, ainda concluiu ser necessário mais adequações e que as 

respostas oferecidas pela mesma, não estavam a contento. Posto isto, a equipe ofertou nova chance e 

foi reiterado o ofício com algumas solicitações, recebendo o nº 148/2015, de 23/12/2015, tendo a 

mesma recebido em 30/12/2015. Foi protocolada um pedido de prorrogação de prazo para responder 

em 19/04/2016, após isso, mais um pedido de prorrogação em 15/06/2016 e finalmente a resposta 

deste veio em 09/08/2016. 

 

Houve nova vistoria no local em 10/10/2016 com a finalidade de localizar as parcelas informadas no 

Inventário Florestal, o que não foi possível, devido a ausência de demarcação das áreas.  

 

Conforme afirmação dos pareceristas técnicos no Parecer Técnico (fls. 245) o Inventário Florestal 
apresentado está em desconformidade com o Anexo III da Resolução 1905/2013, pois está sem os itens 
essenciais para uma análise completa. Este ainda deveria ter sido produzido duas unidades, pois, trata-
se de duas solicitações de intervenções distintas no processo.  
 
Sabemos que é necessário uma padronização de documentos a serem apresentados para análise e para 
tal toma-se como embasamento legal o artigo 39 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1905/2013 que 
diz: 

 
Art. 39. Ficam instituídos os modelos padrão dos requerimentos, planos e termo de 
responsabilidade como anexo nesta Resolução e que se encontram no sítio eletrônico 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad, no 
endereço: http://www.semad.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/requerimentos. 

 
Relata ainda o parecer em fls. 245, item 4, que a compensação ambiental proposta pela Requerente, é 
apresentada para ser implementada na área de reserva legal e parte da área que já terá que ser 
recuperada por compromisso já assumido junto ao MPMG em processo de Inquérito Civil. Foi informado 
através de ofício a Requerente, que não pode sobrepor a área do PTRF do Inquérito com a área de 
compensação ambiental deste processo (fl. 245, item 4).  
 
A equipe técnica constatou ainda o agravante que a propriedade está inserida dentro dos limites da 
Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce, que é Unidade de Conservação de Proteção 
Integral e que merece uma atenção especial ambiental, o que não foi contemplado em momento algum 
nos estudos apresentados, pois os impactos ambientais são mais intensos quanto se tratam de uma área 
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tão importante quanto esta, que é a maior área de Mata Atlântica preservada contínua no nosso Estado 
de Minas Gerais. 
 
Há de se ressaltar que existem ainda várias pendências documentais no processo, que mesmo 
solicitadas através dos ofícios não foram sanadas e alguns exemplos podem ser identificados em fls. 
247. 
 

2. Da Supressão de Cobertura Vegetal Nativa Com Destoca: 

 

Com relação à supressão de cobertura vegetal nativa em bioma de Mata Atlântica, em floresta 
Estacional Semidecidual Médio, assim dispõe a Lei nº 11.428/2006 nos seus artigos 23 e 24: 

 
Art. 23.  O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados:  
I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de 
utilidade pública ou de interesse social, pesquisa científica e práticas preservacionistas; (g.n) 
II - (VETADO)  
III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais para o exercício 
de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais imprescindíveis à sua subsistência e 
de sua família, ressalvadas as áreas de preservação permanente e, quando for o caso, após 
averbação da reserva legal, nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965;  
IV - nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.  

 
Portanto, observamos durante toda a análise do processo, que a modalidade de construção de moradia, 
não se encaixa em nenhuma das exceções para supressão de supressão para estágio médio.  Nem tão 
pouco o inciso III, pois em momento algum buscou-se comprovar que são famílias de agricultores e nem 
tão pouco que exercem função agrícola para subsistência que dependam deste imóvel. 
 
Todos esses fatos reunidos, diante dos ordenamentos vigentes inviabiliza o deferimento do pedido. 
 

3. Da Competência 

 

O presente feito é de competência decisória do COPAM, conforme nos indica o inciso XI do artigo 14 da 
Lei Estadual 21.972/2016, abaixo colacionado:  

 
Art. 14. O Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – tem por finalidade deliberar sobre 
diretrizes e políticas e estabelecer normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de 
caráter operacional para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais, 
competindo-lhe: 
 
XI – decidir sobre os processos de intervenção ambiental, nos casos em que houver supressão de 
vegetação secundária em estágio médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica e em 
áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade definidas em regulamento. 

 
Esclarecemos ainda que, ante seu caráter meramente opinativo, o presente Controle Processual não 
tem força vinculativa aos atos a serem praticados pelo COPAM. 

 
O Decreto 46.967, de 10/03/2016 diz ainda que: 

 
Art. 1º Até que seja promovida a organização do COPAM nos termos estabelecidos na Lei nº 

21.972, de 21 de janeiro de 2016, e no Decreto nº 46.953, de 23 de fevereiro de 2016, caberá 

transitoriamente às Unidades Regionais Colegiadas – URCs: 

(...) 

III – autorizar a supressão de maciço florestal do Bioma Mata Atlântica, em estágio de 

regeneração médio ou avançado quando não vinculados a processos de licenciamento 

ambiental, ressalvadas as competências municipais; 

 
O Plano de Utilização Pretendida (fls. 163) e a narrativa do Parecer Técnico, determinam a competência 
quando informam que será suprimida fragmento de vegetação em estágio médio de regeneração da 
Mata Atlântica, conforme disposto no item 4. “Da Autorização para intervenção Ambiental”, fls. 245. 
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4. Do Pagamento 

Constatamos o pagamento de custos de análise juntados à f. 55 do presente feito. Entretanto, este, 
deverá ser encaminhado à Coordenação de Regional de Controle, Monitoramento e Geotecnologia para 
fins de certificação da exatidão do valor das taxas de expediente recolhidas, bem ainda manifestação 
sobre demais taxas, custos, emolumentos, e reposição florestal porventura incidentes neste feito. 

5. Conclusão: 

 

Ex positis, com arrimo na Manifestação Técnica juntada às fls. 242 a 248, opinamos pelo 
INDEFERIMENTO do pedido com base nas disposições legais apontadas neste Controle Processual. 
Estando, portanto, apto para ser encaminhado a deliberação da autoridade competente, a Unidade 
Colegiada, esclarecendo que, ante seu caráter meramente opinativo, o presente Controle Processual 
não tem força vinculativa aos atos a serem praticados pela mesma. 
 

PEDIDO JURIDICAMENTE PASSÍVEL DE APROVAÇÃO        ( x  ) Não           (   ) Sim 

 

Governador Valadares, 27 de setembro de 2018. 

 

 

  

 

 

Bruna Rocha Barbalho 
Analista Ambiental - MASP 1.220.062-2 

Coordenação Regional de Controle Processual e Auto de 
Infração 

Unidade Regional Rio Doce – UFRBIO  
 

     De acordo,  
Talita Camille da Silva Raminho 

Coordenadora Regional de Controle Processual 
MASP. 1.330.521-4 

Unidade Regional Rio Doce 

 


