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62D011
Secrehria de Estrdo de

Meio Ambie[te e DesenvolYirhento
Sustentável

§tipnÁtr tionrE DE MtNAs

PAPELETA INTERNA
DE DESPACHO

N.'

DATA: 19110/2017

Unidade Administrativa:
DIRETORIA TÉCNICA - SUPRAMNM

Despacho:

O p-rocesso O8&432t2dO7lOO2l2O12 reÍerente à Revalidaçáo da Licença de Operaçád - REVLO do
empreendimento COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS - MINASLIGAS fsi formalizado nc
dia 0410512012, com o respectivo Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental - RADA.

2110612012 - Realizaçáo de vistoria para análise do processo de licenciamento ambienta! j

2610612A12 - Solicitaçáo de lnformaÇões Complementares através do Ofício SUPRAÀ4 NM
434/2012, com prazo de 180 dias para atendimento, recebido pelo empreendedor no c j?
27106t2O12, sendo: '

ASSL!NTO
Pedido de reconsideração sobre aquivamento de Pmcesso

DE:
José Aparecido Alves Barbosa

4. Proceder ao canbela

Documento/Prccesso N"-

08432/2007100212012

Unidade Administrati va:

SETOR TÉCNICO _ SUPRAM Niú

1. Apre§entar um diagnóstico da área da Reserva Legal e das Areas de preservaçi:c;
Per'manente (APP) e, caso seja constatada degradaçáo, também deverá ser apiesentadc r,'ir:
Plano de Recuperação de Areas Degradadas assim como seu respectivo cÍoÍlosráÍyiâ r.,i,'
execução, assim como foi soliôitado na Condiêionante I da Licença de Operação, que nàú !l: i

atendida. chamamos a ?tençáo para as APPs do Rio são Francisco e Ribeiião Fartu..:, or.;:i
Ceveriam ser ampliadas e iecuperadas onde e§tão invadidas pelo cultivo do eucqlipto;

2. Apresenta!' EIA/RIMA (exigência em virtude da liriinar prolatada pelo Juiz de Direito da 2"
!9ra da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, no âmbito da Ação Civil
Pública de no.'2440732.63.2010.8.13.0024, em que figuram comg partes o Ministerià público
do Estado de Minas Gerais e o Estado de Minag Gerais) - assim, encaminhamos o Formulário
de orientação Básica - FoB constândo a exigência do E]A/RIMA para o empreendimento em
questáo:

3. Apresentar esclarecimento da condição atual da obtenção junto à câmara de proteção à
Biodiversidade - CPB da compensação ambiental nos termoi da Lei 9985/2000, conionne
condicicnante 10 da licença de operação, uria vez que a proposta feita à'cpB foi da criaÇàG
de.uma RPPN de 50 ha. de área protágida;

e protocolo 112812011
superfi'cial;

mento da outorga de
uma vez gue o emp

Uso lnsigniÍicante processo de cadastro 31i2}j1 ..

reendimento não está fazendo uso da captag',,r :

Cláudia Beatriz Oliveira Araújo
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5. Apresentar comprovaÉo de regularização ambiental das empresas responsáveis pela

reciclagem dos resíduos sólidos/embalagens de agrotóxicos e devidas notas ficais de entrega,
atuais;

6. Apresentar nova planta de ocupação e uso do solo; Çonstando as APPs presentes na área
de Reserva Legal e inÍonnar a alteraçáo da ârea efetiva de Reserva Legal. Uma vez que a
área seja mênor que os 20% exigidqs poÍ Lei, apresentar proposta de complementação; -

7. Executar laje de proteçáo com 01m2 de área e O,2m de espessura'para o poço tubular e
apresentar relatório fotográÍico. da execução da adeiluação:

8. Procede'r à amostragem abaixo:

Local de amostrageÍn Parâmetro
pH, temperatura, vazão mália diária, sólidos
em .suspensão, sólidos sedimentáveis, óleos e
graxas, substâncias tensoativas (detergentes),
nitro§ênio amoniacal total, DBO e DQO.

Entrada e saída do sistema de
tratamento de êsgoto.sanitário

18112120'12 - Apresentaçáo do EIA/RIMA - Estudo de lmpacto Ambiental e Relatório de lmpacto
Ambíental (Protocolo R33176612O12). Posteriormente foi apresentada informaÉo de que todos os
itens solicitados no Ofício SUPRAM NM 4Yl2O12 foram inseridos nô PCA/RCA e RIMA
(Protocolo R33176612O12 e Protocolo R334797 12013 de OZO| l2O'13)

17l04l20l3 - Realização de vistoria para análise do processo de licenciamenfo ambiental
(Relatório de Vistoria SUPRAM Nil 026/2013), após apreseritação do ElÁ/RlMA.

1610512013 - Solicitaçáo de lnforma@es Complementares através do Ofício SUPRAM
44212013, recebido pelo empreendedor no dia 241Q512O13, com prazo de 120 dias
atendimento, sendo:

NM
pa ra

í - Apresentar o relatório de identificação e descrição dos elementos do Patrimônio Natura! e
Cultural, com a respectiva anuência do lnstituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural -
IPHAN.

3 - Formalizar junto a SUPRAM NM, processo para relôcação/complementação da área de
Rêserva Legal- A planta topográfica, memorial descritivo e ãrquivos digitais dàveráo estar de
acordo com.o anexo lll da Fortarià IEF 098/2010. -

u.a sE Ao§P -hdé4n..r..tr

'2 - Apresentar levantamento. com caminhamento sobre a existência de possíveis cavidades
naturais e/ou indícios espeleológicos na área .diietamente afetada da propriedade), por meio
de levantamento de campo. DeVerá ainda ser avaliada a área de influência direta relativa ao
meio fíSico e biótico, quanto à ocorrência de áreas cársticas na região, através' de dados
.secundários. Caso haja cavidades deverá ser apresentado estudos corn a delimitaçáo do raio
dg influência.
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4- resentar resultado de amo em do sistema de tratamento de oto sanitário

5 . - Apresentar esclarecimento da condiçáo atual da obtençào Ê Câmara de Proteçáo à
Biodiver§idade - CPB da compensaÉo ambiental nos termos da Lei 9.985/2000; conforme

condicionante 10.da licença de opêração.

6 - Apresentar resultados referente à 2d elapa'do levantamento faunístico (mastofauna e

avifauna), bem como levantamento dos demais grupos faunísticos,

I

7 - Apresentar Diagnóstico das Áreas de PreservaçãO PeÍmanente (Rio Sâo Franclsco.
Ribeirão Fartura, Cursos d'água' intermitentes, Lagoas) ê Reserva Legal. Caso seja
cpnstatada intervenÉo a]ém das verificadas nas vistorias técnica realizada péla SUPRAM
NM, deverá ser apresentado Projeto Técnico de Reconstituiçáo da Flora - PTRF seguindo
aos cntérios da Deliberaçáo Normativa 7612004, de forma a promover 'a recuperaçâo das
áreas que sofreram intervenÉo, assim como seu.respectivo cronograma de execuçáo-

2910812013 - Apresentação de lnformações complementares solicitadas através dó Ofício
SUPRAM NM 44212013 (Protocolo R42437712013 de29lOBl2O13),.e solicita prorrogação de prazo
para apresentação da's informaçÕes compleinentares, especificamente para apresentaÉo dos
itens relacionados.com os estudos do patímônio natural e cultural com anuência do IPHAN,
segue abaixo o detalhamento de atendimento às informaçôes solicitadas:

1 - Aoresentar o relatório de identificacáo e descri cáo dos elementos do Patrimônio Netural e

ParâmetroLoca! de amostragem
pH, temperatura, Yazáo média d
sólidos em suspensáo, solidos
sedimentáveis, óleos e graxas,
substâncias tensoativas (detergentes),
nitro!ênio amoniacal total, DBO e
DOO.

iária,

Entrada e saída do sistema
de tratamento de esgoto
sanitário

Cultural. com a resoectiva anuência do I do Pahimônio Histórico e Artístico Natural -
IPHAN.

Não atendida: Foi apreseatado o OFíCIO/GAB/IPFIAN/MG no 2667 t2o12, na qual informa qúe
o laudo apresentado não é suflciente para a emissão da anuência/dispensa.

2 - Aoresentar levantamento com caminhamento sobre a existência de possíveis cavidades
naturais e,íou indícios esoeleolóo coS na área diretamente afetada da prooriedade). oor meio
de levantamento de camoo. Deverá atnda ser avaliada a área de influência direte relativa ao
méio fÍsico e b iótico- ouanto ocorrência de áreas cársticas na reoiáo. etravés dê dedose
secundá rios. Caso ha a cavidades deverá ser aDresentedo êstudôs com a delimitâcão do raio
de influência.

Não atendida

3 Formalizar iunto a SUPRAM NM. orocesso oara reÍocacáo/como entacáo da área de
Rêsêrvâ lêôal. A nlanta toDOO câ mêmoriâl descritiv oearrl

Ld GEmlwr P.Fré d€ oq.rD
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acordo com o anexo lll da Portarie IEF 098/2010.

1- I o de amo do sis d o sanitário

Ateridida

5 - Apresentar esclarecimento da condição atual da obtenção à Câmara de ProGcáo à
Biodiversidade - CPB da compensaÇão ambiental nos teÍmos da Lei 9.985/2!00,Çonfotme
condicionante í0 da iicenca de operacão.

Atendida

6 - Apresentar resultados referente à 2â etapa do levantamento faunístico (mastofauna é
avifauna). bem como levantamen to dos demais oruDos faunísticos

Atendidá parcialmente: Não foram apresentados os levantamentos dos demais grupos
faunísticos.

7 - Apresentar Diagnóstico das Áreas de Preservaçáo Permanente (Rio São Francisco,
Ribeiráo Fartura, Cursos d'água inteÍmitentes, Lagoas) e Reserva Legal. Caso seja
constatáda intervenção além das verificadas nas vistorias técnica realizada pela SUPRAM
NM, deverá ser apresentado Projeto Técnico dê Reconstituição da Flora - PTRF, seguindo
aos critérios da Dêliberaçãg Normativa 7612004, de forma a promover a recupêração das
áreas que sofreram intervençáo, assim cômo seu respectivo ironograma de exebução.

Atendida parcialmente: Não ioi apresentada no PTRF, a planta topográíica com a localizaçáo
das áreas a serem recuperadas.

1111112013 - Otício SUPRAM NM 1.06412013 (AR - recebido em 28t11f2}13) com proÍrogação do
pÍazo para atendimento às Ínformações complementares constantes no ofício 44212013 por mais
'120 dias a partir do vencimento.

2310112014 - R0016912/2014 - Documento protocolado no núcleo de Pirapora em 't3t11t2O14
08030000025/í4 - soliéita prorrogaçáo de prazo para apresentaçáo da anu'ência do IpHAN por
180 dias. lnúoima que o Laudo para protocolo o IPHAN está em fase final de elaboraçáo.

2410212014 - R0048394/2014 - Apresentação de Análisê de Efluentes - Sistema Fossa Séptica,

PaÍâmetroLocal de amostragêm

Entrada e saída do sistema
de tratamento de e§goto
sanltário

pH, temperatura, vazeo média diária,
sólidos em suspensáo, sólidos
sedimentáveis, óleos e graxas,
substâncias tensoativas (detergentes),
nitrogênio amoniacal total, DBO e
DOO.

ritd s€y I}sP P-aéd€ De.t

Atendida Fiarcialmente: Embora tenha apresentado as plantas topográficas, memoriai§

, descritÍvos e arquivos digitais, o processo não foi formalizado.
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O2lO6l2Oi4 - R0181087/20'14 - Documento protocolado no núcleo de Pirapora em 2910512014

08030000632/14 - Solicita prorrogação de prazo para apresentação da anuência do IPHAN por

120 dias, devido ao órgão estar em greve e sem prazo de retomo, apresenta protocolg junto ao

IpHAN na qual solicita a dispenla de elaboração do Diagnóstico Arqueológico e da ProspecÉo
Arqueológica.

OgtOGt2OlA - Ofício SUPRAM NM 415/2014 com prorrogaÉo do prazo para atendimento às

informaçOes compleiTentares constantês no ofício 44212013 por mais 120 dias a Partil do

vencimeôto.

2gl0gl2014 - RO278O4A12O14 - Documento protocolado no núcleo de Pirapora em 2210912Q14

O8OO3OOO1 103/14 - Solicita prorrogação do prazo para apresentaÉo da anuência do IPHAN por

120.dias. Juntamentg com a solicitaÇão foi apresentado o Diagnóstico arqueológico bem como a
informação de deêrimento da compensação ambbntal, durante a 47a-Eeuniáo Ordinária.

1411112014 - R034057712Oí4 - Documento protbcolado no núcleo de Pirapora em 0511112014
08030001326/'14 - Apresentação de Análise de Efluentes - Sistema Fossa Séptica.

O2lO1l2O15 - Ofício SUPRAM NM 1/2015 (AR - recebido em 1310112015) com prorrog?ção do
prazo para atendimentq às informações complementares constantes no ofício 44212013 por mais
'i 20 dÍas a partir do vencimento.

.'l9l02lm15 - R0216061/2015 - Documento protocolado no núcleo de Pirapora em 0611212075
08030000141/15 - Solicità pronogaçáo de prazo para apresentação da anuência do |PHAN por
120 dias.

06/03/20í5 - OfÍcio SUPRAM NM 309/2015 (AR. - recebido eÍn 1710312015) com prorrogaçáo do
prazo para apresentiaÉo da anúência do IPHAN por mais.12o dias a parti[ do venciménto,
Ressaltôu-se que deveriam ser aprêsentados juntamente com a anuência do IPHAN, os demais
itens ainda não atendidos do OF. SUPRAMNM/DT/No 44212013, descritos abaixo:

-- Levantamento com caminhaniento sobie a existência de possíveis cavidades naturais e/ou
indícios espeleológicos na área diretamente afetada da propriedade), por meto de ievantamento
dê eampo. Deverá airida ser avaliada a área .de influência direta relativa ao meio físico e biótico,
quanto à odonência de áreas cársticas na região, através de dados secundários. Caso hâja
cavidades deverá ser apresentado estudos com a delimitação do raio de ihfluência.

' Resultiados reÍerentes aos levantamentos dos demais grupos faunÍsticos em complemenEtpfu)
ao item 06.

- LocalizaÉo das áreas a serem recupéradas, conforme Projeto Técnico de Reconstituição da
Flora - PTRF, em complementaÇáó ao item 07.

- Protocolo de inscrição do imóvel nó SICAR - Sistema de Cadastro Ambiental Rural

PÀG:t lao
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09106/20í5 -R0379391/2015 - Documento protocolaÇo no núcleo de Pirepora em 0206/2015
08030000691/15 - Solicita prorogação de pra2o para apfesentaÉo da anuência do IPHAN por

í20 dias, devido aq órgâo ainda náo ter sido pronunciadÔ sobre o processo formalizado.

í í06120í 5 - R0382629/201 5 - Apresentação dê'Análise de Efluentes Sanitários

13tO7t2O'15 - RO4OO831/20'15 - Documento protocolado no núcleo de Pirapora em O7l07ll0'15
08030000938/1 5 - Apresentação de resposta ao ofÍcio SUPRAMNM/DT,/N' 309/201 5

23/O7l2O15 - R0409495/2915 - Documento protocalado no núcleo de PirapOra em 14107120'15

08030000984/15 - Apresentaçáo de resposta ao Ofício no 442/2013 SUPRAM NM, na qual a
empre§a informa' que nâo será necessáriá a apresentaÉo de anuência do IPHAN devido à
publicaÉo da lnshuçáo Normativa lPllAN no 0'l/2015. ,

20n1nü16 - R016890/2016 - Apresentação de Análise de Efluentes Sanitários

Diante dos documentos apresentiados, segue abaixo, relatados de forma resumida, a
análise dos itens pendentes no processoa

- Anuênciã do IPHAN

Foi solicitado akavés do ofício SUPRAM NM 4/.212013 de í6/0í20í3, o relatório de
identifiÇaÉo e.descriÉo dos elementos do Patrimônio Natural e Cultural, @m a respectiva
anuência do lnstituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural - IPHAN, com um prazo de 120
dias para atendimento.

Em 29/08/20Í3 solicita prorrogaçáo 'de pÍilzo para apresentaçáo das informações
coftplementares, espeêilicamente para apresertaÉo dos iteís relacionados com os estudos.do
patrimônio natural e cultural com aiuência do IPHAN, sendo conce(ido através do Ofício
SUPRAM NM 1.064/2013 a pronogaçáo por mals í20 dias a partir do vencimento.

Posteriormente, solicita pronogàçáo de prazo para apresentaçáo da anuência nos dias
23101t2O14 (180 dias), O2jA6iml4 (120 dias), 29n9t2014 (í20 dias), 19to2t2o't5 (120 dias), e
09/06120í5 ('l 20 dias).

Em 2310712O15 a empresa, em're'sposta ao oiicio 44A2013, informa que náo se Íaz
neêessária à anuência do IPHAN devido à publii=ção da lnstrúção Normativa IPHAN no O112O15,
e requer a cgntinuidade na análise do processo com a desobrigação dê apresenta'ção da
anuência.

Apesár de.o empreendimento solicitar pronogação de prazo em 780 üas, para
apresentaçáo da anuência do IPHAN, a Ínesma ainda não foí apresentada.

. \bd. sa. o/*^- hrdàd.e.rdE



O estudo espeleológico foi solicitadci através do ofício SUPRAM NM 442nlfi. Devido a

náo apresentaçáo do mesmo, o pedido foi reiterado atràvés do ofício SUPRAMNM/DT/M
309/20í5. No entãnto, náo Íoi apresentado o caminhamento sobre a existência de possíveis
cavidades naturais e/ou indícios espeleológicos na área diretamente afetada da propriedade.
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- Estudos esDeleolóoicos

- Da comolementacão os estudos faunísticos:

Foi solicitado através do'ofício SUPRAM NM 44212013, os resultados referentes à 2"
etapa do levantamento faunístico (mastofauna e avifauna); bem como levantamento dos demãis
grupos faunísticos.

Após a apresentdção de lnformaçôes complementares solicitadas através do OfÍcio
SUPRAM 'NM 44212013, este. item foi considerado parcialmente atendido, por não serem
apresentados os levàntàmentos dos,demais grupos faunísticos.

. Foi novamente solicitado, através do'OfÍcio- 'SUPRAM NM 309/2015, os resultados
referentes aos levantamentos dos demais grupos Íaunísticos em complêmentaçáo ao enüado
anteriormente.

Em rêspostã- ao' ofÍcio SUPRAMNM/DT/No 309/2015, foi apresentado o "Relatório
lctiofauna e Herpetôfaunà'. Conforme o relatório, o estudo foi báseado no levantamento realizado
em dois empreendimentos da MINASLIGAS, localizado na mesma bacia hidrográfica - Fazenda
Itacolomy distante da Fazenda Fartura 16,20 km eÍh.linha reta.e Fazenda Sfu Francisco da
Extreúa localizada a 34 km da Fazenda Fartura.

Desta forma, considerando que o levantamento faunístico foi realizado em outras
Fazendas Vizinhás, em outra área de influencia do empreendimento, este item ainda não foi
atendido.

- Proieto Técnico deReco icáo da Flora - PTRF

Foi solicitado através do ofício SUPRAM NM 44212013, o Diagnóstico das Areas oe
Preservação Permanente (Rio São Francisco, Ribeirão Fartura, Cursos d'água. intermitentesl
Lagoas) e Reserva Legal. Caso fosse constatada intervençáo além das verificadas nas vistorias
técnica realizada pela SUPRAM NM, deveria ser apresentado Projeto Técnico de Reconstituição
da'Ftora - PTRF, seguindo aos critérios da Deliberaçáo Normativa 76t2OU, de forma a promover
a recuperação das áreas que solreram intervenção, assim como seu respeclivo cronograma de
execução.

Após a apresentaçáo de lnformações complementares solicitadas através do Oficio
SUPRAM 'NM 44212013, este item , foi Çonsiderado parcialmente. atendido, pgr não ser
apresêntada no'PTRF, a planta topográfica com a localização das áreas a ser.em recuperadas.

Foi solicitado, através do OÍÍcio SUPRAM NM 309/20í 5, a tocatização das áreas a
serem recuperadas, conformê Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF em
complementação ao enviado anteriormente.

Em resposta ao ofício SUPRAMNM/DT/No 309/2015, foram apresentadas apenas 02

lb.s€MÂol§P^.Pa!áaê']6F|.
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502.196 êÍiguras com imagem de sâtélite com a

8.127.094), e dos talhóes 55, 56 (coÔrdenad
itaÉo do talhão 05 (coordenada
.143 e 8.'t29.450).

dêlim
a 509

Desta forma,' considerando que os documentos apresentados não permite verificar a

área de intérvenção conforme critérios dp Deliberação Normativa COPAM 7612014, bem como

não foram, inÍormadas áreas de intervençáo verificadas em vistoria (RelatÓrio de Vistoria

SUPRAM Úla ozolzotg), este item ainda ôáo foi atendido

Diante dos documentos apresentados, tendo poÍ base a argumentação e conclusões
expostas pela empresat e, notàdamente:

, Considerando que a Resoiuçáo Conjunta SEMAD/IEF/FEAM/IGA.M tI" 2.248, de 07 de
agosto de 2015, na qual dispÕe sobre os cÍitérios para a realizacrâo de-mutirão dê análise do
passivo de processos de regularização ambiental pende-rrtes de conclusão junto às
Superintendênéias Regionais de Regularizaçáo Ambiental - SUPRAM's, em seu artigo 40, incisos
l, ll e lll, menciona:

-- l- O pedido de lnformação Complementar (lC) ao empreendedor para subsidiar a
análise técnica e jurídica podêrá ser realizado somente uma úíica vez, exceto diante de fato novo
ocorrido durante a análise.ou em decorrência de audiência pública, que lustifique novo pedido,
após avaliáção pelos analistas responsáveis;

ll - O prazo de alé 12O (c€nto e vinte) dias para apresentaÉo Ee lC será cohtado a
partir da data do recebimento da solicitação pelo empreendedor, sendo admitida sua prórrogaçáo
por uma única vez e a criterio dos analistas responsáveis pelo processo;

lll - Náo serão avaliadas pelos analistas as lC apresentadas íora do prazo estipulado e
nâo será admitida a reiteÍação da solicitação de informaçôês apresentadas incompletas ou
insatisfatórias, o que ensejárá o arqulvámento do respeçtivo processo, conforme previsto no
Anexo ll desta Resoluçáo.

. E, considerando quê após a apresentaÉo do EIA/RIMA foram. solicitadas novas
informaçóês complementares, sendo as mesmas já foram prorÍogadas por um período de 120
dias, prazo e6te expirado em 19112ÍN13, e até o momento as informaçóes náo foram atendidas
em sua totalidade, o processo seguiu para arquivamênto.

O arquivamento do processo foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais / Díário do
Executivo em 23t0312O16

Do pedido de reconsideração

No dia 13/04/2016 a Companhia Ferroligas Minas Gerais - MINASLIGAS proto.colou
junto à SUPRAM NM (R015927O12O16), o pedido dê reconsideraçâo/recurso, contra o
arquivamento do 'processo de Revalidação de Licença de Operaçáo - REVLO pA
o8432t2007t002t2012.

Segue abaixo, na íntegra, o'pedido de recoísideração apresentado:
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llclo tftirizo r', Me ahril dc lt,t(''

llmo. Sr,

Âremls llrrncluque }lote

Súpfrintflrdcnlc Rcglond dc llcio ÂErbLntc É Detêrvolvlmcnto SuslenÉi'el do Nortgde Illors
- stjPRAlt/li.ll. I

tlnidrde llegionrl ColcAladr do l\ortc de )tinm - IIRC/NM

frl: Prdirkr dt' Reonsirlbrarçàt! Ârí.r.rir.amento do.Pro€esso Àdministrativo PA/COPAI!'ú"
ri84r:;lü)7 ix)lr](]ll , RI'lvi.() . ]azcnda ['anura

('1.{. FERROLIGÂS l}ll\.» (;ERAI§ - lrlltA§t,lcAS. tom strlc mr llunisiplo rle Pirapora -

[)rstrit() lnduslrial lrfinirtm Jorgc \urer, Âr r.-nida Kunzo \{ilouaki n" I l]0. in.e-rita ro ('\Pl n'
i 6 qj l.SiI).'O{Xr I J5. r'ern. rerJreitovrnrente [rcrantc V.Sa., em vista da publicaçào do rJra']j (l] 'l0lâ
rclrtira ao ÍrÍqui\amsnl(t do Pnrt-sso de Rcr alidago de Licença dd OJcraçào Pâ'('( )l'Al\'í *"
ott.ll2.l(xt7.'(xrl::Ô13, aprcsenlar Pt:l)llX) l)t: RÍ:('( )\\'SlDEtL{( À() Rt'('t Rs( }. pch:. lirtor r,-

! ruxlantcnlrt a sdstrir e\frrsl(rs:

\u dia ' I 'l l:2o I I.ir cmpress Íormalizorr junto a e$Íl Supcrintcndancia.PÍGes$ dc Rc'r-alidaçàtr t.la

I.iccnça rJe ( \rcrraçfo de scu cmprccndimento. visondo a continuidaJe das atividadrx dr. Silr iclltura
r('irliTalâs ftr lrl§:rl.

Rrgistr!--sr3 quc. cm I6(lS'201-1 fi'i solicilaúi: pClo i)Ígâo ânrbicntâ[. atrave» do OF',,St.:PR{\{Nl\l,D'l
h'{{1.:lol l- a uprqi€ntaçâo dtrs seguintêi d(rcumcntosinlrrrmnçõer para o prosseguimrnto rla análise
Jo pr<xsrs(, cm cnigra lc:

''J I ornqlr:tr /rrrlr, ir S( P/1..1 l/ .\'t1 pr.À'.'rso ptnt ,tlit,iL'tirt
.\',tÍticm.'nn(ào !,h iir, a lt. R*tn'rt l,<g. .1 pLtnt hryryrúli.Ít. Dt.\ní]ri.,l
rb!(rfiitr, (' drvlril?)§ digtltti: thttà' t\ttrr tl( .t!.'trnl<, *,rtt ,t ,in,.'u, !ll iu
l'ctrnÍrru ll Í t,e$.:ttlll 

ii
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J .TprcvnÍhr rtsulta o tIt imostogen dt, §i-§refl{? ie l,tttr,nrcttlo de et*. o

I-ocel de aao
ptl, tt:mF,erunira. lr.cão mi.liu
diária, .vilidos gm -r4y''a-tjo,
v'úfulrts selimentúvei-s.,íJcar-. r
:grúrd.\, suáslrinr'r.rr rr'nrírdlil?t
t tlt rc rgt ntas i, ni trogên ú t um, t niu «tl i
«»tal. DBO e

'' 5 .lprerlntar csclr.:r,'ct'ine o dü coruliçü, dtual du ohtenção ú (\'tmuru dt
l»nttet ão $ l)ú iwrtidt/t' CPB Ju cumpensaçõo umbian!4l ru» tcnrurs dct

I.c,i 9 9§5 2t)i)tl. (\»li,rnu coqdiciomtntc l0 o litençu dt tptru4itt"

'' f!. ..lprÊ\tnkrr ,*ultuirts rclirenl( à )' uopu det futauuntnnt .ftn/,ittitt,
(mdstttJüunu r tt'tluunu ), lrtn ,rtnn, lltuniumunn i/r» r/t'rzrtt. gnr;rl.:
lúu,titltt rt,

"7. Apre;e'ntoÍ üognóstlco dos Áreos de Preienoção Permonente. l&io Sõa

Fronrisco, nibei/õo Forturc..Cutsós d tiguo ifitemitenlet, Logoos) ? Reserya Lcaol
Coso seia coastotodo interyenção olém dós wilicodos ,ros vistorios técni&s
rcolizoda pclo SUPRAM NM, devero seí orysentodo Prolerc fécnico de
Reconttituição do Floro - PÍRF, seguit do 06 critérios do DelíbeloçÃo Noünoliva
76120O4, de lorno o oÍofiover o recuperoçõo dos àreos que solrerom.ntervençâo,
ossim cofio Jeu íespeLttw cronogromo de execuçãiz"

['.m stcnditrento llurs rtcm suprscrutdor. r !'mpÍc:i:r lirrmalizou em ]9:08?ttl l. trüa a drrcurncntaçftr
soliiitada conlirrmtt Proti,r*oio n'RJ]IBTT':i) I "1. cm ânero.

') .11,r,1t7,t1r1, tt r(ldtàrio da itlentilitaçio t dck riç'tb dü; elenenrcs rkt
l11rrirrrL,ltÕ ,\'írntÍt! t (\tllun ,,«rrtr.t ,cVuLli.lg ,.tnuú'tt< ia Jo lnslinto d<i

I \t t ri qtin ii, I t i <t ti ns.' . I r ! i : I i « r * o t u ntl I I I I I !1,:"r i

": lpr.\tnl<,t lcI ntuHt.,nl.t Ltrti .atminhtnrclr!U s,hrt +t .-.rrrri,laj., íÊ
prrr.'lri,À .1l\trltll. :: natunús .t'ttttr in.liaiü:r $ptlL.,lõt!i«* nt lrttt
.lrn,ttnn,n:t ult!*lu-tl,t ft',,priulu.l.,. por mci,r de lrr.tntüm(nhi ,la cumlxt.
!)!\(ht .t,nl lrr r\tli.tJ,t ú Jft,t.lt i4fluinai.! Lllratu rt'lutirtt üi mdo lisito
, hiiúiLrt, ílurtrtlo.t í tL<rrn; n. ii .l( .ir(,ir.Í ((i/rl(lrr rr(I rr,.gú, r. .llfttttjJ dc ludOs
tt'tunlirir,. (ttsti hujt «^ klL,deli lctvrti scr dprrst,ntü.h) í,!;Halot \.ont
Jeltnt:rrtitirt,1, r,,i,t th' i' luin,ru' 

\

: F.nlrudt v .rui<lo &, sislYma t
' trdl.!rrr.n!(, it' .'sgottt t.lnilLiria,

U.n s€rrÂO,sP^ P.rd@ d. OÉíáô
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\o qur' diz resp€ito as inÍi)rmaçr1cs srrlícitadas nos itc'ns ircima, na Petiçà() tilrmalizada ptla emprcsa

nt, dia 19.'011.'l0lJ sob o protocolo lf R424l77ll0ll Iiri apresenlado o Pro((,L-olo do Formulário de

inÍômuçires s.'hr* rr palrimriniú-1 ulturâl retrlizado ,iunto ao lPllAl(. sendo soli!.itada pclo !'mpresa a

Jihçirii de pr.l/r) por rnais ll0 (cenlrr c viuteJ dias pma atendimc-nto a estes iteni. cr)nsiderando a

neecssidirdc dc elirkrnrçã,-r (' pn]§cnl'açào dc l-audov[srurloí Tecnier-ls e, inclusive. formalização
juntrr at, lnslitrrlo paru cnt.issào tla Ânurrncia dcr Il'llÀN-

l)('ssL'm( o. rrma \c/ que A emprcsâ se cncontrar r diligenciando.iunto ao lnstituto para obtcr,v.^ào da

,\ntrêncil, liri solicitudo à esta Superir Laldôncia a dilaçào de prazo para atendimcnto ao item I e.l drr
()ticjo, lrravÉs (lo prr)toci)l(r n'r R4l.l,l77il(l l3 c- p(stcriormente. pmÍmolos n'" 080i00{)O025il0l -t:

í)Etfl00o06ll 201;l: 08ô-10ürl 10.r.'lí)1.{: 0110i00ff}l{1.'1015: 08030UX}691 '2015 parà átendirnento

.rr' itcm I. rcst\-ct i\ itnr(ntc.

PÁc í ea6

( )c(rn c quc. nô que dii ri:speito ao itcm l pr,,'r.islo nos Ofioio .l.ll.20l -l e 339i2015. ng dia l4í)7.i2015.
ir cnlprcsü . proillcotizou junto ae l\úclco Rcr:ional dc Pirapora Pctiçá<r- conlbn»e prot()colo n'-

08(,-rL1ôíX)q8{;:01.1. solicitando a Sl'PR,\\Í.t:I.l a desobrigaçào de seu atendimenÍo. tendo em lisra
() :ldvcrto da hlslruçâo Nomrativa do IPI IA\: n" 0l 2ttl5 e a sua disposição quanto a aplicabiliJade

' rla Jislcnsa tle Ânuêneia do Ínstituto pilrí a ali\ idá lc rcalizada Jrela empresa.

Inrfxrrtar)te dL'staccr que- r'isaudo nrallili'staçâo tirrmÍr1 3. a.ra.,mbientâl quanlo ÍL rcfç. da dispensa
l panir dr l\ 0l ll0l 5 do IPllAi\- a enrpres:r obtcvt junto a Subsccrctaria de (iestão c RegulanzaçÀr
.\nrhierrral Integraclu ,' ()fici,, SGR.\l.Str!lÂt).SlSI:\1..\ n' 17,16 de l5i0:.1(,16. o qual r.liscipli4a
lrcrcn da oricnlaçãrr (luânt() I inexigihilidade de nunifestação do IPI lÂ.r- para cnrpreendimentos
.,\gricola: n(|s l!.rÍrit!s dà l\ tPllA\i {)1,'201-í. derrtrc os qu{is d!.staca-se o da lvÍinasligas.
c"niidcrlrult' a alir id-.tdc' ilc silr ieultur:r rcillizadl n(l enrÍlrecnditnent()-

.\ssinr. eur ls,(l:':.016 a emprcsà t-onnalizr-.u u pro'lmolo de [,etição júnttr a esta Superintr-ndünr:ia.
uLilleanio a inÍbrmaçào âprcscnt da nu l)cliçàlr anterior c. anex4ndo nesta última. cópia dq {)ticio.n"
icil(r\l.SL-\tAD.SlSF-MÂ n' l7'lfi enritido pela S(iRÂI. teitcrando a solicitação de dispcrisa ris
,:xigrrncia dc .{nur.incia dd IPI l,\\
(:umpre regislrflr guê. âtó o prêsentc momcnto, a cmpresa nio recebcu nenhum retorno ou
resposle desta Superintendêncir quento. a Petiçâo Íormalizlda.

lmponilntc (icstacar qrrc. alóm das Inlirmraçôc,s ( umplenrntares soliciradls arnrvós dt' ()licio ;r" 441
dc lír tlc mlio dc 2011. no dia 06,{t3.1(t15. lbi .-mrtitlo o (}ficio n'30q2015 o qual d.-leriu a úlrim:r
r.lihrçio dc pra^to rc.1ur:ridl In-10 cmPrr:§r c. solicitrru a aprúscnlJçio de ni,r.r,, inlirrnraçr)ts
c(\nlFlsn)cnllres tÍc aerrrdrr crrm rr5 scgUinlcs ilcns:

"- Retult<ttk» rtk'rotte\ uo\ !(y.mt mtntos los Llr»nris gvtptts launi:;titris é,m
(rrrnflt niL'nlu\it' Llt, tkrn t)(r:

- - Itrtili-uç,'t' ltlr tit'e.t.\ tt to'rn r?fllpcrudus. conlir»n, Pxt jeto litt'nico dL,

Ritttr:.si!tui1)o thr l'htra . P'l R[;. cn trtmplementaçào *t i!<,m 0?
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-l)er Lrá str ufrtsentudo oimlü. o protocol<t d( intciçào do imi;wl no SICAR

Si.r/, rrrr ú' ( d.l.^ln, Ánthit'túdl Rn ul

No rjia 0f '07.10t5. conttrnne pÍotocolo n" 01t0100($93E2015 realiz-arlo juno ao NúEleo ncgionl,l

dc Plr fxlra \{(i. a cmpresa âprcséntouã documentaçlo solicitada no Oticio SUPRÀ}vÍNM'i) t"i\'
,10() 1015. r isrndo o prosscguimcntüa tndli93 do Processo rl!' licenciamenlo. conclusão dt l'areccr

,[. nic,'c inclusâo nl Prulir dc Julganrcnto tlo ('OPAIÍ.

( )comÊ que, nã() (lbstantc lcr ap-rescnlado todas as inl'ormaçõcs solicitadas Jrla eqúpe tecnica. em

Ícsfx)stit âos ()licios nos ,l42 20l1 e 109:2015 em 13103/2016, a empresír lbi surpreendida com a

publjcaçào no l)iario Oílcial dr-' [--stàdo dc lvíinas tierais"- DOE,&íG. o ôrquivamento do Prt]cesso de

ReraliJaçâo de Licc^nça rle Operaçio n'-{}8+32r'20Q7rü)lr20l2 - Classe 5. rcÍbrcnte is ir6r'idades d,.'

Silr'iculluru e pnxlução dc Lian'ão regetal oriunda de floresta plantada Ílo munic'ípio de
ll rrrr t iz!'ir(r'\l( 

'

( onr(r rnotir açôr) d,! arquii amsntr'r dtr Prtrccsstr tiri inlitrmadrr a empresa. pela cquipie tecnica
re\nonsÉ!r'l quc. eslc se tleu crn tlecorrência do nào atendinrrrito a informaçôcs somplcmertsrês.
c scuuin([r-se às dir('triz,es d(t Àí. ,l" rla Rcsoluç'àr ('enjunta SE]r,lADi IEI"IFEAMIIGÂit{ n" 2.l8ltl l5.
qric 'ilr.\píir vthr( ot triÍérirÉ futut o rL'uli:u\-Íitt ie n,].ttirão cle unülise do püssiro de proce.rxt.s d"
'r..{uiítti;t1(à(, omhienrol. pendcr.Ít's ic tttn<:lusüo junto às Suparinterulinci*< Regútrull.s it,
Rtgu!,tri:ttçrirt ,lmhieata! Sl 'PP-l1/ ., .

I nt un.rlisr a,r aÍig(! {" dl Resi'luçàtr ( r,niur)t.r SF.I,t^D,'ll:l' til:^:U'iC.\M n" l.l8E 15. r'crrilca-sc
;t scguinlrs diretrizcs qrunto à pmsibilidadc de arquil'amento pela SUPRÂi\.|, in verhis:

"Art. 19. 4 onolise reÍercnte oos itrocessos de licenciomento ombientol devetô
obs:ervor o reg.c prcvisto no ort" 3'do presente Resoluçõc e o odem estabelecido
no Anexo I. -

PorágroÍo únrco: Os cÍitétios de tnmitoção o que se relere o caput deveÍõo seÍ
tespeitsdot, observondo o seguinte:

| - O pedido de !nÍorrnoçõo Complementor (lC) oo empÍeendedot poro subsidior o
qnalise técnicD e jurídico podeto ser rcolizodo somente umo único vez, exceto dionte
de Íolo novo ocorrido dufinte o ondlíse ou em decorrêicío de oudíêncio púbtico,
que justiliqüe novo pedido, opos ovoliaçôo pelos Dnolistos responsovers;

rt - O ororc de oté 120 lcento e vinte) díos poro opresentoçõo de tC seró co"todo o
paftír do doto dc recebntento do solicúação pelo empteendedoa sendo ddmitido
suo prorogoção por umo único vez e c ctité!,io dos onolistos responsóveis pelo
»'.otesso,

t,

r/r.d scBoisPÁ - Plréa c. ccFô
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itt - Nõo seíào owtiodos pelos onolistos as tC opresentodos Íora do grozo estigulodo

e nõo seú odmitído d reiteroião do soli€ítoçõo de iolormoçfus aprcsentadas

iÊcompletos ou insotisÍo.tórios, o que enseiorÓ .o oÍquivomenlo do resÊctivc'

Díotesso, canÍoÍme previsto no Anexo ll desto Resoluçõo".

Sohrr ,rs pr.v.os pdrâ âpresentaçào de hifortnaçôcs ('omplLrnentües, vejamos o que dispôe o l)ecretr.r

, rÍ'44.8l{10()8 que /:.rtu,lrclecr normús lxru lictnL'iomcnb umhiental e uulorittçãtt nnbientul dt
I?ttr ltúhnh nltr' :

"Aít. 11. O prozo poÍa decisõo acerco dos requeriment6 de concessão dos lrenços
rcÍeridos neste copítulo sem de oté seis me,es, ressolvodos os cosos em que hoaJver

o necessidade de opresentoção dc Estüdo de lmpocto Ambientol . EIA e respectivo

Relotótio de lmpodo Ambientol- RIMA^ou reolizoçõo de oudiâncio público, olonda
o pmro sefi de oté doze meses, contodos, em quítlquer hipóteie, do dota

!otmoiizaçõo do praftsso

§ 19 A conttqêrn dos ptozos Drevistos neste oftiqo seró susgenso durente ;t
eioboficão dcs estudos ombíentois coÍhplemeatores ou oreporocõo de

estlorecimentos quc tenhom sido foímolÍEnte solicitàdos oo empreendedor.

2e O efiDreendedor devero otender à solicitocõo de escloretimentos e§

Quanlo a prevsão do Anexo ll da.refeiida Resolução;este píevé as seBuint€J diÍelrizes

ANÊXO II

complementocões íormulodos Dêlo óraão ombientol comoetente dcnato do Éoro
tlÓ üto dê Auotro ,á"set, contodos do reQbim€nt1 do Gspectivo ítotiticdiõo.
admitida pronúocão iuiificoda . diuslodo é'ntíe o ernorccndedot e o órúo
amblantol tkenclodot.

§ 3e O CAPAM podero estobelecet prozos diÍerenciodos poro o onotise do
requerimento de codo ntodolidode de lrenço, em lunçõo dos Êculiorídodet do
otividode cu do empteendímento, berrÍ como poroo Íormuloçõo de exigêncios
complemertores, respeitodos os ptÍrzos flóxinios estobelecúos no coput e no § 29.

b SEíÁO'SPA . P.P'Iá E Dé'dD
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tret r '!PS enceíÍrn ámento {}§ pÍo\'e§§os el icer\ciarngflto ânr l}}enta colll prê de Ln ornlaç
Conrplementar (tCl

Pr!oriôàde 5ltuaçãc do processo Diíetriz de

encamrnhamento

1 Píaao pãra apres€ntàção dê lC expirado Aíquiyamcnto
análise técnica
méríto.

§em

do

tC apreÉeÍrtadas paíciàlmênte, coín pÍãro
etpirado e lC insúficiênte parã análise

lécnrca.

tC apresentadó5 paí{ialrneÍlte- com prãIo
não expirado.

. lC apíesentâda intêmpestivãÍnente

Aíquivamentô
rnálise técnicã
mérito

seÍYt

do
2

Ja. Caso não àpÍÊsente
lC até o ven€ir$ento do
píEzo, aÍqúivamento
seÍn enálisê tÊcnice.

3b. Caso apresente lC

dentro do prazo, dar
continuidade à anáhse
noffialmente.

Desconsiderar lC e

erqrrivar proceSso tem
análise têcnirâ do
ínerito

Llra. crrnlirrmr: já rr-llledr) âcfirlâ. r emprcsil 'Jprrsenkru resposta as lnfonnações ('omplcmcnreres -
IC tcnrpestir anrentc. sen(l() 

.tirnr.iatiz4ilas 
i\rtiçôes rcqucrrndo prazos. adicionais (le\iduulcnte

iuítilicuilos. crn r ista da rcal nçctssidade iuclusir c. prra obpnçãrr d< anuência do IPH :\\- qualto ixr
a. âté a manifestscio final.do refe órgio Íederel a enrorcsa Íest,

inrposçlbilitada de â!endimcnld à(, cilado it(,m.

\âr\ ot!)tan(ü- con)(! ,itnilrn'rcntação aprcscnltrda pcla cquilx técnica para o arquÍvamcnlo do pr'('cesso
nr's (cn)r.s da RestrluçÀo (intiunL.t Sli\Í,\l)'lllt 'ljÊA l\í.rt(i.\fvl n'2.188,15. rÉstou ('sclàr!.cidt) quc
se ! loLr (lc hipritcse pn:r'ista n(-. r\nc\() II rl3 rclbriih InslÍuçào

[:m ittriili]c ai) .,\Íiúrt I I úr l{csoluçÀo :j.: \ (ri ll§r qutl. pitrü o L'.Lso cn tclá. o enquailramcntõ lrtlequado
iro Pt(rfr\lo tla cntprcsa o quul y:rodcrla ier r erilicado peln- equip tlicnicr responsáv!.l. dcteria ser
itriuclc trrü!)Sl(r no irtrn 'ih L nâ(' !l; ilütl l- sc|liirr r cj.r:nrrs: -\

ltcllr (J'l . 0u 5.ej

e S€uÁo,SPl - P.D.ré dç DéFd



oÍ 81322007

OOC:0526143/201E

ililllllffillllllllllllll]lli: -

PAG:1650

lC aorêsentadàs saÍcialmente, çqE_pIêZo
exoiÍãdo e lc in5uÍiciente paÍa anális€
tecn rcb.

Arquivamento
anális€ técnica
mêrito

sem

do

Velil'icâ-se quc a situação do processo da \{ina$igas nào condiz a exJxrsla no quarlro acinla. uma vcz
qrrc as inlirmraçries cornJrlemenlaÍcs lirtam apresentadirs lem §rvamente

\('slq rcntido. a situtrçãtr a scr(,b*-n,a<Ja na itúlist'tdcnica do processo. nos temlos da Revrluçà,'
('uniunta- har cria de scr atlucla prer ista no ilcm 3b, a qüal úriL'ntâ'cômo dirclúz â conliuuidxdc ir

anál ise n,trmrtl mtnl< :

!C apresentedâs parciàlmente, com pruo
não erpirâdo.

3a. CaSo não apresente
lC atê o vencimento do
prazq arquivamento
sem enálise tecnica.

3-

Ísto 1xrr1Ltc. uinth quc o entcftdimcnhi iia r'quipe recnrca seja no sentido de qttc as lnlirrmaçtts
('onrplrm!'nlJres apÍL\entàdas pcla emprcsa foiàm parciais crou insullcicntes- ltxlas rlas tirranr
aprcscnilJ:ts tr'mpc:i! i! arnentd,

lmportanlc rcssaltar. no quc Jiz rcsJriro a solicirtçàrr dc .{nuênci,1 tlo lí,tlAN que. tm 2t' ü,'1,/j015-
Ioi puhlicada no Diário Olicial rlu (inifur ir anexa Instruçà(r \ormativa do IPIIA\ h" {)l/2üi5 que
"t'rtuhelvce t,s pr.rtüli !í:nkll utlntiiislrutitrx it .t<,rem rthst,rtttdos pelo lnstrtttu' lo Putrtnr)niu
llist,''ric:it a, .lr!i\liLo \ttcic,ntl n,,.t fr?rar,l-\(,! d( li.{nciún|nfli dntbidtl.ll lo.\ q Ltis furticipt:'.

l)iante da puhlicaçào da rcfe da l- /l Pl lÀ\ n' 0 | liü l5 r crnprcsa prd(rcolizou. em l Jr07/](i-l -<..tunkr
a SI:t'RAIl.\\í Pctição requL'rcnJo continuidadc. da análisc do processo. grn risla das novas
Jirctrizrs. csPecialmcnlc. Jxlrr lirto Que ,r31s uti\,idadcs dc Àuopecúría . áre.as- de replaàrio sem
âllÊrrçto nr pri'luntlidde do soio. nâo te erig.irá a Ahuôacia brév ia do IPEÂ§ no Prócesso de
Liccnciâmcnto Ambicntel- scnilo rIur'nitr hourc manitêsÍoçào da SLIPRÁ\I

Paralelo. a crnFrt§{ requereú maniltslaçào lirrmal tl4 Suhsecrelaria de (igsliio r l(egulariraçsrr
..\mhicntal lntcgrada StlR:\t:St:NlÂD sohre aplícabilidarle das dirctnzes rla.tl\i.'lPIl,{\ n" (il ?0lr
panr as atir,.irl;tdes relaeionadas () I'1'L-í)P \\,í nJ ()81i1'100r.002 20!1. seàdo r-'mrrido Oliçit,
S(iIt:\I.Si'\'l'\I),SISl-\lr\ n'l7 l(r profoeolizudo nir St- PRÀ\lr)'iIl enl Io'01il(|I6.

'\ssint. uttta ríz apresetrtrda r Pstiçilc !-el$tità i !-xiga'ncia tàltanrc. 1,r.*la tJiretriz rkr itcnt lh. rJo anero
Il tla Rcsi'lrrçá,r (-onlLrnt;r Sl,\1AÍ) t!rÍr FI:.\\í.'lU^\.í n" 2.288 15. a St'PI{.\\l ijsr cria rer dadu
-errutinuidadc it turli!isc ilrr'1tri,cc.:.,' t,.,!n\di r.le prrrnrr.rcr tr scu arquir 3rrrclttô 51.,h su[x)sto nà(r

3b. Caso apr€sêntê lC

dentro do Faro, deÍ
continuidade à anállsc
normaimente.

rE sEra DisPÀ Pd.a.d. r,qdD
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JÍer'tdiltlr l() às intirntraçircs et'rlpiurrren!: 'cs solicitarlu; ou ainda. ettr últinto ca-sri. elatxrraro l'arecer
I'niro plrt r.ncàminhamcntr.r para delibr'raçio tla t 'RC. irinda que I'osscpelo indetlwinrento.

('umprc-nrrs rE ssitllar âiÍLla. qiranl(\ a ilocisão tlc arquit afilerrto rlo processo e quan«) a -iusriilcai iva dc
cí)qrr rlr nortü a.) .{ne\o ll. iterrr I .la Resoluçào Couiutttr SF.\,íÂDill-lFlFI'-Âu\íll(i-À\í n'' l.28tl'!--<
() Sti!tl !nlC:

t irÍtr(| !lrrclri^/ prcr is(a n,r r\ncro II. rtcrrl .1. ç()nsta "arquiranedro sem sn!fuJÉg@!g!!!i!!!."

\estc scnrido- cm câsos ondc'niio hii málisc rúcnica dc merikr do Frocesso. o l)ecrclo n',f4-8*lrl008
l!rú\ a' ,) .,c(uint(:

'AÍt- 5" - 9; cuslos de onálise de outorizoçõo de Íunciondínento e de oedido de
! ice ncicm e nt o o rt bie n tol po. meio do Lkenço Prévio (LP), Licenço de tnstoloçdo {Ll)
e Liceílço de Operoção (LO), ossim cdmo de íevohdocão de Licenco de Ooerocõo e

d? outotiroçiio de furtcioDomento de emprcendimentos e otividodes modifrcodords

\,

do tfieio dmbtenie.
p-?Jo reg!Ê!e!!e "

e indeni dos oo õo cionol com ten

()!i. L-ln sc tratando d€ ttr1ui..anr,.'nto dtr Procussrr tle l.iecnciEuncnto r\mbienul senr anáJise técnicir
i"lc rrrúrito. nârr ká que sc Ílllrr enr indcrtiz;rção ao rirgão seccional..

( -)r r,1trc q uç. âlÚr!:l de ter Ü seu prr)ccsso de Rcàr,r'açâo arquivado ;mr esta Supenntentlénc ia sem análise
tcttricri do méritrt. a emprusà reccherr ert drn-iunto com o Olltit' tle comunical'âo do arquí\'amenÍo. rl
.tn!'\(, [ )r)cunrento tlc .â rrecadaçàrr rrsladual - l)Â]r no valor de RS 16.72-1.E0 (de7-esscis mil sctecenlos
: r.inlc c três reáis \: (ritentà ctnl,a!os) (lesorrenle de " I:itcnc.idr»ortn - [h.ro .4ditionuf' dtt
ct'irpreendim.'nlo rrhicto do pn)ccsso dr, Ícn()raçà(' de I.O. para quitlçât,.

Registrc-sr-. lin,lí] que. r., 1ràir:ire d(, l'.\'(;oP,\\l n" (t,íí.il :txl7 00:,10t: íor:,m puhlicadas noras
rL-ar.is'd iretriz§\' Jccrcll rla c,rurflclinuia parLt dccitlir ri lrre o lie enciarnúr]lo tl-.nbisntal do
en)predndl nl(nto rluc sc ildrr ünqu drodl-! r-'rrttro L'lassc 5. nâo reita tlür ida quc a corr:petência .
cxtlttsir rr. da [. nidatl(' l{cgional (..rlcgiuila - t'RCcnaod:r SLIrR.t\§í.in rvrhl.'.

Decrct.' rr" Jo.qh7rló. qrre -'t1lV)r;Í, .vthr<. t ,.vmfttcn< i.r rdr.:\itJntt l\rrr d
Lt1;l!1ri:,ttit\)\ dr' rí'{1! la n:ítÇ.'ro ;:D}ht.'nlti ril :imhin dt l:ttOlo". I

I

yd s€ o/§P , P.Da* dêD.+.!rb
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'An iç Até q{e selo pftvnovda o çíAonizoçôo do COPAM nostetmos estobelecdos

R, Ler ne 21,972, de 21 de looeio de 2016, ? no Ncreto ne 16.95f, de 23 de

leveÍe:ro de iol6. cobré lransitoí,omeote às uw

t-1!!4fu!j! i bre orocesÍE.s dc ,içcaçlqllelllg al,i,bictllol e de outotttoçoo poro

intenrençõo ombtentol. de o?ividodps ou empreeficl;mento'

aI de màdio frRe e oÍande ítry'uldor - Closse 5

aj dt gronde ootle e nêdo potênciol ooluidor;

{i de gíonde porle e qonde oo?eícnl polutdot,

lt - ou(orúor ít lttpíessõo de mociço Ílorestol do Biosto Moto atlóntio. en e*ógio
de regene,oçõa médo ou svsaçcdc qucndo vinculodos o ptúessos de

li€eãeinnentc ombie4lol prcvistos na inti§.o I do dft. 29, ressolvodos os

c tmçn t ê nt. os n úô !( i po t s :

lll - ítLrtarizar o supresião de macÍçoflorcstol da Biomo Malo A?làqnco, Cm estogio
dq rcgeneÍoçõa médú ou ovànçodo quondo rtào vinculodos o ptotessos de
f.içeficiaheíttc drDbientot, tessotvodos os (ofiNiêfieios municiryis:

i"l - dnoíis'lr ? de(id;t tobÍe prccesso íjq ltaeNidmento ambientol tiõo ccnalut(jó ng

ç,ozo de auc itot2 o irít 21 do Le' na 11 grr, de 2016,

V - dec,ci., en\ qtsÇ de teLLlrtot (1mo titio:o trts!âDtio. ot deaisões relotivos o
t equ?4$tpt:la úe t or("\sõo de tceDço oft,hian.aírl deaididos pelos Súper;qtendén<Ds
Regionf,s d? RpgLtluiaçào Ámb;e,Jü!. 1dnitido c rcconstdiroçõo not est,is

'tl,',idõdes

§ !s Fiaor, ,tlo,ttdos ot t:êtignoções dos resperàvos conselherros dot uRCs oté o
rat*ertentaçôo tkt ,tova tüÜ1posiçõo, de otorào con u d,\postc aO tedistdcôo eín
v-ÇDt tt

íiJ

rdsE.rD'§P^-P.,d&d.D.,.dú
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§ 2e A otít'or;ição prerisro oo ç fs do oft. 20 dO Oecíeto ne 16.953, de 201.6, sero
exercids t4)ÍÍsitc.tomente pelo Sectétorio de Estodo Adjun?o de Meio Afitbiente e

D?se nvol w fienlo Sostc ntáve l" lg.nl

( t»rlirnrlc pode scr r'crilica,-l() pLla pra)pÍia puhlicaçào ar:erca do arquivaÍnento do Prt .*csso. o rnolir rt

aprcnntado l!ara.iustilicaro arqui!arrunto linrilou-sca mcnçionuro não atendimcnto a informaç{es
rolnplenrcntrres.

I)lr rue srnr tirnra. consta no Olicio St'PR,A\'í-NN1 N" 12751201ô. em anexo. r:r qüal Íiri encamrrúmdo
á crnprrsa. r.;m quc o 1lrgiro irmhienrâl lirnitor.r-.sc' a menci(DqÍ de l'orma genérica o não atendir[ento a

I n l.) ir,rçr'rcs Conrplemcnlaús, dcscre'vt'mlo ncslc a motivaçÊo por "nio stendlmento de íorme
complctr rlcr pedido dc inlomraçÕes conrpleirànures'' rlcixando de nbsenq assim as devidas
tirrnralidadcs prrlrcdinlentnis intrcntcs ao aro admiuisÍmtivrr. alént de ir de encontro acrs princípios
Ju \lorivaçio c l-cgaliiJa.lc, restendo prr.iudicar.lo. cntão. o processo <ie regulorizaçâo ambiental do

cn)prrtndimcnto e l'erindo o principir.r c(ntstitucionàl da arnpla delr:sa díspmta no lrt. 5". inc. Í-V- du
(,rllstiluiÇàr' F e,.lcral l(18|l.

Sr)l)r!-, () rúnií. iii sc tllínitcstr]rr o §uÍx:rior '[ r'ihunal r,lc.lustiça. quandtr alirmou com r'ccmi'ncir rlue:

"A onolise da tonsistêncio do outo de inÍroçõo à luz do deÍeso ptopicieda é prcmisso

inofastovei poto o oplicoçõo do peoalidode é consectorio do gorunlío do omoio_

defeso ossequrcdo no inclso Lv, do onigo 5e do cF, como decorrêncio do

, 'dueprocessoíiaw' do dircito onglo-norle-omericono, hoje constitucíondlizado no
!'tosso €orío Moiot. J. A gordntio do plena deÍpso ímplicc o observôncio do tito, os

L ie ót if icoções ne cesso r ios o opartunidade de obietor o ocusocõo desde o seu

noscedoura. o producdo de orovas, o ocohponhomento do iter pruedimenlol, beD.l

como o utílizoçôo dos recursos cobíleis. 4.'A Administração Pública, mesmo no

exercicio dc seu ooderdá polícia e nàs âtividàdes'sef pre.uorg'UÃ!).]?@El!4e9À
AO5 ÂDMIÍIISTRÂOOS SATCOES qUE REPERCUTÂM NO sEU PAÍNIMÔI§IO 5€M A
PRESERVA(ÃO DA aMPlÁ OfÉSA." (STJ - Recurso tsp€ciàl n.e 42608á / R5, BêlatoÍ
Min. LUIZ FúX, OJ A2l72l2OO2J" O.a.)

I)c\lane. lr ncce;'sid. e de.tundamen{aç:i(t das .lcc isties- inclusiVcas prolêridds noimhito do pr(}cess()
ittlttttnislrulirrr. e rcgrâ hrisita elcr rtla a,' \rrr,tri\ (lc qaranlix cunstitucional. çnraizar.la no irrcrso.l.V d<,

;\rt. 5'dr ( irnstiluiçA(' da Repuhlica,.r ilireiÍo ao corlmditório c a ampla rleÍ'es.r. rn r clfri.r:

b sEMDrsP F#dêD€*ft
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'Á-.Í -qe l'{:-Jcí !õo,ígudts pe'oate o !ei. te4]. diilinçõo de quolquer noÍuLêzo,'
qÕronlindo ie oas brosileiros e aos est(onçetras .esidenles no Poís o ,nwoloblrdode

àc direíl! à ridü, o !;berdode, à tguolilade- ó segutoxço e à proptÍedodp. nos letmos
seg.;ntis

I - í-,.1

v

Lv ' üa3 htígont"t. e,n processo judi<to! ou odmíhistrottvo, e oos ocrsodos êm gcrol
tôo dsteguíodoJ o controdilolo e antplo defeso, com as meios e reÍusos o elo

'cerenú,li.n)

()ul'r,\siln, r, princípiir cl;r !íotivaçitr detr-'rnrin; quL'it âut(,ridírde rdministrxti\J tle.'g lprescntur ls
rurircs qrrc a lc\Iúxm ;r t(imdr lund dseisi,;- send.-r ela unui,cricêneia do [-,:utJu tlr Dirciti,. ao qual é
!núrcnrc- entrc r)utlor Cirsrtrrs do:.riiniitri:hadtrs. rt ríireil.t a uma decisâo lunrlantcnlada. rnoliraúa.
i,,Ir c rl-.lre it.§àri tliis n':..r!rir:.

\rr c.i,.rr cm telil- r'lrjur u pLrbliclçiio dc ariluivarnertt0 tlo Processo e nem o Oliciri tle cornrrnic ção a(,

enrprc('nllcrlÍrr afrR'scnlírân't ,.i 1n1'!iros (lur crl\ciaram (r urqui\aíneflto. scnJo r;uc ir crnnrcril \cio J

lr!nrrB'jr!nhc(irnr''lto de quc ôies!',rJos Lúcnic()§ c ss inlirnnxÇões apresenladas nàr'r loranr --strilcicntcs
s(lnranle apii.\ a putrlieaç§rr da decisio de aRiui\ Jl]rcnl(].

.,\ Iílta JÊ molilaçào no eto discncionirio abre a pirssihilidarjc de ocorrência rle.lesvio rru ithuso dc
pir<lcr. dada â diiculiJitde ou. ntesnt{)- a impnssihilitladc (le eÍ'úli\o ctinrrole -iudicial. fnis somr-nte
pclu nrotivaçào e possÍr'el etêrir a rerdadeiro intençàr do auentc.

() nttrlirtr. crrnru csclarcce Diógcnüs (iasniuini "ii tt iirtunslintid d...latro ou.l( dircit(, íluL'nuluri:d
or; itnl,is uí, írgí?nlt' tnilljíL\) J pt'ítÍtLd dí, ik; ,uhuinislrtrri r r,,''. A rnoÍi\'âçà() pode r''u nãrl (-sÍar,na lci.
nlas i.n)prc ,.lerc ser cvideneiaJa n0 alt, urlrninislratir o. tar.llhétn nlh perur dc nuiirlaut-.

\,r easrr ertt tcla. rrxt* compror ad:r l necr:ssidadc iurídica de (rfrrr-se à ilegali.latJt rluc rnar'rria r'
dtrcrtrr Jlt (YnPrcsa. csFÊciahncnk' quartd() ussâ ilcualidade advem do 6xler púhlico. nJ(, podcnd(l ()
c;tlc rtllrt'rtlinuilu c n'iir-sL:.illltc I ih.-lllitl:rJe. sob pena dc t'erir os principios exposlos nlr ('àna
\ l.rLltir

h SE{D/§P ' P.r.r- d. t!i!.ô
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Í)ess.' modo . collsidcrando quc as inÍ'ormaçôes solicitatlas pla equipe tecnica responúvel pela
aúlise tlo pKrcesso f,.-rram devidanrcnte aprescntadas pela empross e- uma vsz que em momeÍto
algum.u (rrgào nrÍiÍ'rctru a emprcsa quanto a evuntuais' inÍbrmaçôes supostamenle niio atcndidas ou
insuÍicientes para.a crrnclusão ila.análix tccnicâ. e sendo constatada a ausência de descriçâo quanto
a rerl motiração do arQuivamento drr Prtrr:tsso Adlninistrativo- rcsla claÍo o cetceamenlo quànlo âo

rclrl conlttcimento dos [at()s que ense.iararí tal ato.

Diante do acima e\Jnsto. a emprcsa reqrrer scja o prescnle perlido de reeonside.raçâo recebido, e-m

*-u ei'eito rtspensivo, e acolhido pàru:

1) SuspendeÍ a Decisâo d€ aÍquivãmento do Processo Administrativo.dê renovação da

Licençà de opeÍação dã empresa até que eíe óÍBão âmbiental se maniÍeste;
I

2) Declarai nuto o ato de âÍquivamento {o processo de renovação da empresa, r€z que

demonírados os vícios e impÍõpÍiedades da decisão pelâs rarões fáticâs e jurídicâs

ãcima narÍades;

3) Que o pres€nle pedido de Íeconsideração seia conhecido e provido para. no mérito,
julgar improcedent€ o arquivamento do processo, com o consequefite desarquivemento
e pÍoss€guimento a análise com o iutgamento dã Licença Ambiental pleiteada;

\r i)F)rtunidade reqrrcr ainda. o agendarnento de reuniào visando esclarccer todos os pontos
ncce-ssirios a conclusão rja análise tecnica do processo bem como de eventuais rÍtedidas a sdrcm
d()tÍldas pela emprc.sa para ler o seu Prt>cesso devidarnente -iulgado pelo órgào ambiental.

\estes termos. pede delcriment)

;\ncxa procuraçdo do Lduardo Otto Sohrinho

-.rJ
,/,,i'

cÍ,A. ÍrÂs GERATS - MlÍ{À§uGAs

Eduãrdo Otto Soàrinho

GeÍente Desênvolyimento Florastâl

P.ld-&D6fádD

,)
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'Quantô às mnsiderações elencadas no recurso apresentado, a empresa alega que

formalizou em 2910812013 toda a documentaçáo solicitada no OF/SUPRAMNM/DT no 44212013,

conforme protocolô R42437712013, o que de fato náo ocorreu conforme já relatadc anleriormente
(pagina 03).

Afirma que protocolou uma petiçáo no dia 141O712015, junto ao Núcleo Regional de
Pirapora, solicitando a SURAMiNM a desobrigação de apresentação da Anuência do IPHAN,
tendo em vista o advento da lnstrução Normativa do IPHAN no 01/2015. Que obteve iunto a
Subsecreiaria de Gestão e Regularizaçáo Ambiental lntegrada o Ofício SGRAI.SEMAD.SISEMA
no-'17116, o qual disciplina acerca.da orientação quanto'a inexigibilidade de manifestaÉo do
IPHAN para empreendimentos agrícolas, sendo formalizado no dia í910212016, protocolo de
petiçao junto a SUPRAM NM ratifiêando à informação apresentada na petiÉo anterior anexando
nesta ultima a cópia do Ofício SGRAI,SEMAD.SISEMA no 17116, e que até o momento não
re@beu nenhum retomo quanto a petição formalizada.

Quanto à. apresentação da Anuência do IPHAN, foi publicada recentemente a

Orientaçáo SISEMA 041201v, qom orientaçÕes para aplicação do Decrêto Estadual no

47.137120'17, que, no ilem 2-7. "Da maflifestação de órgáos intervenientes" informa que na
renovação,de licenças, o órsião ambiental deverá exigir neces§ariamente a apresentaçáo da
manifestàçáo do órgão interveniente antes da finalizaçáo. da análise do respectivo plocesso de
licenciamento.

De qualquer formã, além da não apresentaçáo da anuência solicitada, o empreendedor
náo atendeu completamente os itens referêntes aos estudos espeleológicos, à complementaçáo
dos estudos faunísticos, bem como o Projeto Técnico de Reconstituiçáo da Flora - PTRF,embora
tivesse prazo prgnogado por 780 dias.

' A empresa afirma que no dia O7tO7t2O15, conforme protocolo n" O8O3OOOO938/2015,
realizado junto ao Núcleo Regional de Pirapora/MG apresentóu a documentaçâo solicitada io
OF/SUPRAMNM/DT no 3Ogl2O15, o que dé fato também não ocorreu, conforme já relatado
anteriormente (pagina 06). Cabe ressaltar que as informaçÕes constantes no OF/SUPRAMNM/DT
no 309/20'15 se referem a itens não atendidos no OF/SUPRAMNMIDT no 44212013.

' Também afirma que foi surpreendida com a publicação do arquivamento do processc'
em deconência do não atendimento a informaçÕes complementares, .apesar de ter apresentadc
todas as jnformaçóes complementares, discordando ainda da fundamentaçáo pela equipe técn;ca
para o arquivamento do processo nos termos da Resoluçáo Conjunta SEMAD/IEF/FEAM/IGAM rf
2.288t2015.

*

Entretanto, o processo foi devidamente arquivado, seíuindo aqs critérios da Resoluçáo
Conjunta SEMAD/IEF/FEAM/IGAM no 2.28812015, sendo que as informaçôes complementares
foram apresentailas parcialmente e insuficientes para a análise técnica, conforme já discutido
ãnteriormente, oque resultou ng arquivamento do processb sern análise técnicã do mérito.

Diante do exposto, após análise técnica do recurso apresentado,
processo devêrá permanecer arquivado.
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