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PARECER ÚNICO nº 0342068/2019 - RECURSO DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROCESSO
INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO:
Licença Ambiental Simplificada (LAS) –
modalidade LAS/RAS 4955/2015/002/2019 Licença ambiental indeferida

FASE DO LICENCIAMENTO:
Licença Ambiental Simplificada (LAS/RAS)

EMPREENDEDOR: Roney Bressan Moreira CPF: 546.323.406-00
EMPREENDIMENTO: Posto Uirapuru CNPJ: 17.759.721/0002-63
MUNICÍPIO (S): Piraúba/MG ZONA: Urbana
CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/2017): CLASSE

F-06-01-7
Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de
sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores
de combustíveis de aviação

3

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Responsável: Adaiza Xavier de Faria Barbosa

REGISTRO:

CREA MG 121.768
EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA
Daniela Rodrigues da Matta – Gestora Ambiental 1.364.810-0
Luciano Machado de Souza Rodrigues – Gestor Ambiental 1.403.710-5
De acordo: Eugênia Teixeira
Diretora Regional de Regularização Ambiental 1.335.506-0

De acordo: Elias Nascimento de Aquino
Diretor Regional de Controle Processual 1.267.876-9

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

1.1 DO CABIMENTO RECURSO

Trata-se de recurso interposto em face de decisão de indeferimento de licença

ambiental simplificada, na modalidade LAS/RAS, com publicação no Diário Oficial do

Estado em 26/04/2019. Recorribilidade e adequação presentes, visto que o intento recursal

tem previsão legal (art. 40, inciso I, do Decreto Estadual nº 47.383/2018).

O processo foi formalizado em 15/04/2019, tendo por objeto a regularização da

atividade de “Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de

sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de

combustíveis de aviação”, enquadrada sob o código F-06-01-7 da Deliberação Normativa

COPAM nº 217/2017, atividade classificada como classe 3, com capacidade de

armazenagem de 92 m³.
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Após análise técnica, foi emitido o parecer pela equipe técnica da SUPRAM ZM e a

decisão pela Superintendente Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata, indeferindo o

pedido.

O recorrente insurge-se contra o ato de indeferimento, requerendo reconsideração

da autoridade competente.

Neste aspecto, alega o recorrente que o Termo de Referência não é claro em

relação a alguns itens e que, por isso, algumas informações foram apresentadas de forma

incompleta.

1.2 DA LEGITIMIDADE RECURSAL

Encontra-se legitimados para interpor recurso aqueles atingidos pela decisão, partes

do processo de licenciamento, o terceiro, cujos direitos sejam diretamente afetados, o

cidadão e a pessoa jurídica que represente direitos e interesses coletivos ou difusos,

conforme disposto no Art. 43 do Decreto Estadual nº 47.383/2018. Presente, destarte, a

legitimação recursal, visto que o recurso foi subscrito por procurador constituído pelo titular

do direito atingido pela decisão administrativa.

1.3 DA TEMPESTIVIDADE

O recurso, para ser admissível, deve ser interposto no prazo legal. De acordo com o

art. 44, caput, do Decreto Estadual nº 47.383/2018, o prazo para a interposição de

recursos contra a decisão que indefere o pedidos de licença a que se refere o art. 40,

inciso I, do referido Decreto, é de 30( trinta) dias contados da data da publicação da

decisão impugnada, por meio de requerimento escrito e fundamentado, facultando-se ao

recorrente a juntada de documento que considerar convenientes, observado o disposto no

Art. 59 da Lei 14.184/2002, consoante previsto no Art. 44, §3º, do Decreto Estadual nº

47.383/2018.

Frise-se que é admitida a apresentação de recurso via postal, verificando-se a

tempestividade pela data da postagem conforme previsão contida no art. 44§2 do Decreto

Estadual nº 47.383/2018.
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No caso, a decisão combatida foi publicada na IOF/MG do dia 26 de abril de

2019, caderno 01, Diário do Executivo, p. 4, prorrogando-se o termo inicial da contagem

do prazo para o primeiro dia útil que seguir ao da publicação, no caso 29 de abril, nos

termos do art. 224, §3° do Código de processo Civil (Lei nº13.105/2015), aplicado

supletiva e subsidiariamente à seara processual administrativa (art. 15 do CPC/2015)

sendo que o recurso foi interposto em 28/05/2019, conforme protocolo nº 0313101/19,

transcorridos, assim, exatos 30 ( trinta) dias.

1.4 DOS REQUISITOS DO ARTIGO 45 DO DECRETO ESTADUAL Nº 47.383/2018

A decisão administrativa a que se refere o art. 40, inciso I, do Decreto Estadual

nº 47.383/2018 desafia preparo nos termos do art. 33 da DN COPAM nº 217/2017 e/ou

art. 45 do Decreto Estadual nº 47.383/2018. Encontra-se recolhida conforme

comprovante de pagamento apresentado. Cabe ressaltar que a cobrança e o cálculo

constituem atribuição da Diretoria de Administração e Finanças.

1.5 DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE

Conforme documento anexado aos autos, verifica-se que o recorrente

providenciou o pagamento da taxa de expediente prevista na Lei Estadual nº

22.796/2017.

1.6 DA COMPETÊNCIA

Com a reestruturação do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos – SISEMA pela Lei Estadual nº 21.972, de 2016, e sua consequente

regulamentação, a competência para decidir sobre processo de licenciamento

ambiental de empreendimentos ou atividades de pequeno porte e grande potencial

poluidor é do Superintendente Regional.

Sendo assim, de acordo com o Decreto Estadual nº 47.383/2018, art. 41,

caberá ao Superintendente o Juízo de Reconsideração. Caso não seja reconsiderado,

deverá o recurso ser encaminhado à respectiva Unidade Regional Colegiada para

julgamento do mérito recursal.
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2 DO MÉRITO

A análise em questão trata-se do requerimento de licença para o

empreendimento Posto Uirapuru, localizado no município Piraúba – MG, o qual tem

como atividade a ser desenvolvida, “Postos revendedores, postos ou pontos de

abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis

e postos revendedores de combustíveis de aviação”, com capacidade de

armazenagem de 92 m³, se enquadrando em classe 3, que conjugado com a não

incidência de critério locacional em análise baseada na plataforma IDE-SISEMA,

justifica o procedimento simplificado nos moldes da DN COPAM 217/2017.

Considerando que o indeferimento do P.A. n° 4955/2015/002/2019 se deu por

não haver comprovação de que a destinação final dos resíduos sólidos é apropriada,

pelo Anexo I do RAS (que é obrigatório) estar em desacordo com o exigido e por haver

estruturas em APP não regularizadas.

Considerando que o parecer técnico n° 0239157/2019, o qual sugeriu o

indeferimento da licença, por inviabilidade técnica, para o empreendimento Posto

Uirapuru, foi concluído e protocolado no SIAM em 24/04/2019 e que a publicação do

indeferimento se deu somente em 26/04/2019.

Considerando que em 28/05/2019 foi protocolado Recurso Administrativo

(protocolo SIAM 0313101/2019) ao parecer técnico 0239157/2019, o qual, nos

argumentos da defesa, solicita reconsideração da análise.

No item 4.1-a o empreendedor afirma que não foi informada a empresa

responsável pela destinação final devido o RAS não solicitar/exigir informação sobre

empresa receptora, solicitando apenas que se informe qual a forma de destinação final.

Inicialmente destacamos que o campo a que se refere no TR do RAS, o texto

strictu é “destinação final do resíduo”, o que implicitamente abrange a forma de

destinação e a regularidade ambiental da mesma. Ora, se não sabemos para onde o

resíduo é destinado, não há comprovação de que a destinação é adequada do ponto

de vista ambiental. Segundo ponto que reforça a ideia de abrangência da referida

expressão, é que a forma de destinação pode ser apropriada, sem que a empresa

receptora esteja regularizada ambientalmente para dar este tipo de destinação aos

referidos resíduos, caso em que a destinação final também é considerada inapropriada.
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Os casos em que o empreendedor apenas informar a forma de destinação final no

RAS, deverão ao menos ser anexados os certificados, de modo que possa ser

conhecida a regularidade ambiental desta atividade.

No item 4.1-b o empreendedor afirma que a incoerência no relatório de ruídos

se deve a um erro de digitação. Em revisão da informação, pode ter ocorrido, de fato,

um erro de digitação. Todavia, no momento da análise não é possível ter certeza a

respeito desta questão. Uma vez que se trata de documento oficial, a informação deve

ser cuidadosamente revisada, de modo que contem apenas informações reais e não

contraditórias nos relatórios. O relatório de ruídos, entretanto, não foi o fato que

ensejou o indeferimento, tendo sido citado apenas para que seja esclarecido e para

que se tenha mais atenção em ocasiões posteriores.

No item 4.1-c o empreendedor afirma que o texto do Anexo I não traz

exigência expressa de demarcação das estruturas que estão em APP. Que o fato do

critério locacional ser zero, não impacto ambiental e que o empreendimento já está

instalado há muitos anos e possui AAF anterior. Em relação ao Anexo I, primeiramente

temos a informar que não há nenhum problema em ser apresentado em arquivo

extensão kml, dada a equivalência com o arquivo shapefile, desde que todos os

critérios exigíveis sejam representados de forma satisfatória, o que não foi o caso do

processo administrativo em questão. O texto do Anexo I é claro ao especificar o que

deve ser apresentado no arquivo digital E em *.pdf, a saber, o texto stricto é o seguinte:
“Anexo I – Arquivo shapefile e arquivo PDF Planta topográfica
planialtimétrica georreferenciada acompanhada de ART, contendo os

limites do empreendimento, a infraestrutura, as áreas degradadas, os

limites das propriedades confrontantes, a rede hidrográfica, as áreas de
preservação permanente, os pontos de captação de água, a delimitação
das áreas com autorização para intervenção ambiental, áreas de

empréstimo de materiais, áreas de armazenamento de matérias-primas e
insumos, os locais de tratamento e/ou disposição de resíduos, caixa
separadora de água e óleo, pontos de lançamento de efluentes, os
sistema de drenagem, pontos de monitoramento ambiental implantados
e/ou previstos, dentre outros aspectos ambientais relevantes. NOTA: Os
arquivos digitais com a representação dos objetos deverão ser entregues no
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formato shapefile (contendo, no mínimo, as extensões .shp, .dbf, .shx e .prj),

Os arquivos deverão ser elaborados em coordenadas geográficas e

referenciadas ao Datum oficial do Sistema Geodésico Brasileiro e do Sistema

Cartográfico Nacional, estabelecido conforme Resolução IBGE n° 01 de 2015

como SIRGAS2000 (código EPSG: 4674). A escala de produção dos dados

deverá ser definida de acordo com a natureza do fenômeno representado.

Qunado necessário, deverão ser observadas as condições exigíveis para

execução do levantamento topográfico normatizadas pela NBR 13.133, Os

arquivos digitais devem ser encaminhados em mídia física adequada para

armazenamento único e integral dos dados (CD-R ou DVD-R). Além disso,
deverão ser observadas todas as orientações técnicas disponibilizadas na

IDE-Sisema”.

Ora, se os limites do empreendimentos e todas as infraestruturas presentes

devem estar delineadas, bem como as áreas de preservação permanente, é óbvio que

será possível observar as sobreposições entre as mesmas. Cabe ressaltar que, o fato

de não haver incidência de critério locacional, não quer dizer que não haja impacto

ambiental e sim, que não há nenhum fator ambiental extra a ser considerado. A

ausência de critério locacional também não extingue o fato do empreendimento estar

inserido em área de preservação permanente. A instalação ter se dado há muitos anos

também não interfere, dado que o art. 17 da Lei Estadual 20.922/2013 que previa

regularização ambiental através de uso antrópico consolidado foi declarado

inconstitucional pelo pleno do TJMG em ação de representação de

inconstitucionalidade. O inciso IX do Art. 1° da Deliberação Normativa COPAM n°

226/2018 também só se aplica a casos em que a área de APP intervinda não exceder

ao percentual de 5% (cinco por cento) da APP impactada localizada na posse

ou propriedade (resolução CONAMA 369/2006), visto que a referida DN regulamenta

apenas as atividades consideradas eventuais ou de baixo impacto. De toda forma, a

regularização da intervenção em APP deve ser realizada por processo administrativo

próprio (Documento Autorizativo de Intervenção Ambiental - DAIA), indispensável para

obtenção do Licenciamento Ambiental Simplificado (o DAIA deve ser obtido

previamente à formalização do novo LAS). Destacamos que as Autorizações

Ambientais de Funcionamento (AAF) eram emitidas de forma autodeclaratória, o que
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equivale dizer que não há relação entre a emissão do referido documento e a

regularização ambiental da intervenção em área de preservação permanente.

Informamos ainda que os Termos de Referência trazem apenas o escopo

mínimo a ser apresentado, cabendo ao empreendedor avaliar a necessidade de

apresentação de informações adicionais, de acordo com a peculiaridade de cada

empreendimento.

3 DA CONCLUSÃO

Diante das razões acima expostas, sugerimos:

a) Ao Superintendente em exercício do juízo de reconsideração, nos termos do artigo 41

do Decreto 47383/2018, a manutenção da decisão de indeferimento da licença

ambiental simplificada, na modalidade LAS/RAS;

b) A URC como última instância administrativa a manutenção da decisão de
indeferimento da licença ambiental simplificada, na modalidade LAS/RAS;
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PROCESSO ADMINISTRATIVO COPAM Nº 4955/2015/002/2019
EMPREENDIMENTO: Posto Uirapuru

EMPREENDEDOR: Roney Bressan Moreira

JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO

O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata, no uso das
atribuições definidas pelo Decreto Estadual nº 47.383/2018, vem, por meio deste, proceder
ao Juízo de Reconsideração do recurso interposto por Posto Uirapuru, no âmbito do
Processo Administrativo nº 4955/2015/002/2019, tendo por objeto a decisão de
desarquivamento, publicada na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais no dia de
21.11.2018.

I – Da Admissibilidade

Tendo em vista que o Recurso Administrativo preenche a todos os requisitos
estabelecidos pelos artigos 43 a 45 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, no que se refere
ao aspecto formal, à legitimidade e à tempestividade, conforme avaliação contida no
Parecer Único nº 0342068/2019, CONHEÇO DO RECURSO.

II – Da Reconsideração

Considerando os fundamentos expostos no Parecer Único nº0342068/2019, decido:

Pela manutenção da decisão de indeferimento dos autos nº4955/2015/002/2019, uma
vez ausente hipótese legal para o exercício do juízo positivo de reconsideração.

Remeta-se a matéria não reconsiderada à Unidade Regional Colegiada do
COPAM/Zona da Mata, nos termos do art. 41 do Decreto Estadual nº 47.383/2018.

Ubá/MG, 30 de setembro de 2019.

__________________________________________
Superintendente Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata

Secretário Executivo da Unidade Regional Colegiada do COPAM/Zona da Mata
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