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',íic=d,-eL!&!e<'1. Histórico

TÍata-se de procedimento dê ônálise de recurso/reconsiderâção interposto pela empresa

Noííior Empreendimentos Agíícolas LTDA contÍa o auto de lnfração ne (Xr4689/2OU, lavÍado

no dia àOlml2ol7, com a aplicaçâo das sanções nele descritas, em razão de ter sido

constatada a se8uinte violação:

OperuÍ otividode potenciolmente poluidoía sem o devido licenço.

Após tomar conhecimento da infração, a emprêsâ apresentou sua defesa administrativa. Em

jul8âmento realizado pelo Superintendente Regionalde Retulari2ação Ambientaldo Norte de

Minas, subsidiado pelo parecer jwídico ne 77/2017, as teses da defesa foram julSadas

improcedêntes, ensejando a convalidação dâ aplicação da penálidadê de multa no valor de

RS35.885,25 (trinta e cinco mil. oitocentos e oitenta ê cinco reais e vinte e cinco centâvos), a

ser devidamente atualizado.

o processo foi a julgãmênto na 137r Reunião ordinária da URC/COPAM Norte, ocorrida em 14

de Agosto de 2018, têndo sido pedido vistâ ao processo pelos conselheiros, Ézio Darioli

representante da FIEMG, Diogo Fabiano Ferrêira representânte dâ FEDÉRAMINAS e Juvenal

Mendes Oliveira, reprêsentante da FA€MG

2. Relatório

A operação do emprcendimento da Norflor bâseava em 02 Licenças de operàção (LOC

0119/2008 e Loc n" 0118/ 2oo8), atém das AutoÍizaçôes Ambientais nq 01031 e 0253/2011 e

dã declaração de não passível nr 037063/2012.

Têndo em vista que o prazo de vigênciã de âmbas LOcs encerrou em 09 de dezembro de 2012,

a NORFLOR requereu de renovação do Iicenciâmento perante o órgão ambiental. o que teria
prorrogado as licenças vencid a s ate a análise Íinaldo processo

Em 05 de novembro dê 2012 a Norflor encaminhou a supram, pedido de unificação dos

processos de licenciâmento ns 00215/2008 e 00223/2008 e dôs AAF'5 ne 01031 e 0253/2011,

dâ declaração de não passível n9 037063/2012 e de diversos câdastros de uso insigniÍicante dê

recursos hídricos, o que oÍitinou o processo n'02lsl2c0,8/@5/2013.

Em 2015 a empresa celebíou um ÍaC com o órgão ambiental com o intuito de continuar \:

L

funcionando até â análise do processo

A empresa foi notiÍlcada da decisão em 2a/oa/2o77 e, inconformada, âprêsentou rêcurso/

tempestivo, em 26/09/2017.
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Em 02 de dezembÍo de 2016 foi publicado no Diário oficial o arquivamento do processo

administrativo ne 00215 /z@alons 12013.

Em 09 de dezembro de 2016 a Norflor solicitou o desarquivãmento do processo Administrativo
ne 00215/2008/005/2013 (protocolo ne R036/046/2016).

Em 30 de março de 2017 foi realizada vistoria na área do empreendimento e segundo Auto de

Fiscalização nP 100922/2017:

A vistoria no emprêendimento realizou-se com o obietivo de verificar a

opeÍação do empreendimênto e sê o carvoeiamênto havia sido interrompido.
Nos foi iníormado que a ultima comercialização de lenha Íealizâda pelo

empreêndimento foi no sêgundo iemêstre dê 2016. com a finalidade de

extraçâo de celulose- verificou_se, ademais que os fornos de carvão

informados pelo empreendedor quândo portado. dâs licenças n" 018 e

019/2008 encontram-se demolidos e nota-se apenas vestí8ios (moinha e

tijolos) das anti8as êstÍutúras.

Em O2/O5/2O77 a auluada desistiu do recuíso âpresentado, solicitando seu cancelamento, nos

termos do ofício GSÂ/NORFIOR N' 06/U, protocolado nâ SUPRAMNM, sob o no

ROt25tO6/2O17 .

3. conclusão

considerando que a ultima colhêita no empreendimento foi em 2015 confoÍme Dcc e contrato
apresentado pela empresâ.

considerando que após o pÍimeiro corte do eucalipto acontece naturalmente a ÍebÍota do

mesmo.

considerando que, no auto de fiscalização não há menção sobrê a empresa estar reâlizando

atividâde5 de operação florestal.

Solicitamos

1. Cancelamento da multa.
2. Caso a multa nâo seja cancelada que sejam aplicadas as atenuantes do AÍt. 68 inciso l,

alíneas c, e e j do Decreto 1t4.844/2008 uma vez que esta era a norma aplicável no

momênto da Íiscalização:

Art. 68. Sobre o valoÍ-base da multa serão aplicadas circunstâncias atenuântes
e aSravantes, coníorne o que 5e setue:
I. ATENUANTES:

c) menor gravidâde dos fatos tendo em vista os motivos e sual consequências
pãrâ a saúde pública e para o meio ambiente e recursos hídricos, hipótese em
que ocorrerá a redução da multâ em trinta por ce



e) a colaborâção do infrator com os órgãos ambientôis na solução dos
problemas âdvindos de suâ conduta, hipótese em que ocorrerá a redução da

multa em até trinta porcênto;

j) tratar-se de infrator que detenha certificação âmbiental válida, de adêsão
voluntária, devidamente aprovãda pela instituição certificâdora, hipótêsê êm
que ocorrerá redução de trinta por cento;

Montes Claros,04 de Outubro de 2018
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