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Belo Horizonte, I I de abril de 2016.

Ilmo. Sr.

Aramis Mameluque Motâ

Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas

- SUPRÂM/NM

Unidade Regional Colegiada do Norte de Minas - URCÀIM

Rel; Pedido de Reconsideração - Arquivamento do Processo Administrativo PA/COPAM n"
08432120071002/2012 - REVLO - Fazenda Fartura

CIA. FERROLIGAS MINAS GERÂIS - MINASLIGAS, com sede no Município de Pirapora -
Distrito Industrial Ministro Jorge Vagas, Avenida Kenzo Miyawaki n" 1120, inscrita no CNPJ no

16.933.590/0001-45, vem, respeitosamente perante V.Sa., em vista da publicação do dia 2310312016,
relativa ao arquivamento do Processo de Revalidação de Licença de Operação PA/COPAM n"
08432/2OO7lOO2l2012, apresentar PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO/RECURSO, pelos fatos e

fundamento a seguir expostos:

No dia 2111212012 a empresa formalizou junto a esta Superintendência Processo de Revalidação da
Licença de Operação de seu empreendimento, visando a continuidade das atividades de Silvicultura
realizadas no local.

Registre-se que, em16105l20l3 foi solicitada, pelo órgão ambiental, através do OF/SUPRAMNIúDT
n" 44212013, a apresentação dos seguintes documentos/informações para o prosseguimento da aniílise
do processo em epígrafe:

$UPRÁIú HO§TE DE TINAS
"3. Formalizar junto a SUPRÁM NM, processo para relocação/

complementação da órea de Reserva Legal. A planta topografica, memorial
descritivo e arquivos digitais deverão esÍar de acordo com o anexo III da

Píotocolo n9

*ãceblds ôm

ilsto Portaria IEF 098/20I0 "

L



i ) 4 t{,,r,(

//1ru
/

,)o z'"à â_

/,L /1 / c2

7/iaú// 0



Cia. Ferroligas !li nas Gcrais
)Í u32nAA1

0OCr039647€/20r0

ASLIGAS l]]ilflil!ilil1tÍilll[llililt

PÁc:1273

ENDEREçOS
ADDRESS

: ÉscP/roPÍo
: HEÀO OFFICE
'RUC P.J.oOC 22 4 ot Ad FLÍ)a,,j o 'J:
I crp, :o rlo vlE - Belo iroírzonl€ uG 8.c'.
' rekrlone 55i31j32ól 951t
I e ,r,o, mmoslgo:c mr.o5u9o5 com Di

;, t at a '.t ,' ..-.
:ttt l') ' ')-." \) '.\1 :1', :,t )r ) ) .

CÉP .tt 2l'- Üj) ? !.i,:-t.. '. 4 
"' 

)
re,c o, ! -".-t.3L 1':- 19 '' ;,-

: f ABRTCA
. PLANI

'4. Apresentar resultado de dmostragem do sistema de tratamento de esgoto

sanitário "

"5. Apresentar esclarecimento da condição atual da obtenção à Câmarq de
ProteÇão à Biodiversidade - CPB da compensação ambiental nos termos do
Lei 9.985/2000. Conforme condicionante 10 do licença de operação".

"6. Apresentar resultados referente à 2" etapa do levantamento faunístico
(mastofauna e avifauna), bem como levantamenlo dos demais grupos

faunísticos " .

"7. Apresentor Diognóstico dos Áreos de Preservoção Permonente (Rio São
Froncisco, Ribeirõo Forturo, Cursos d'águo intermitentes, Logoos) e Reservo Legol-

Coso sejo constotodo intervençõo além dos verifícodos nos vistorios técnícas
reolizodo pelo SUPRAM NM, deveú ser opresentodo Prcjeto Técnico de
Reconstituição do Floro - PTRF, seguindo oos critérios do Deliberoçõo Normotivo
76/20A, de lormo o promover o recuperoção das áreas que sofrerom interuençõo,
ossim como seu respectivo cronogromo de execuçõo".

Em atendimento aos itens supracitados, a empresa formalizou em29/0812013, toda a documentação
solicitada conforme Protocolo no R42437712013, em anexo.

"1. ApresenÍar o relatório de identificação e descrição dos elemenÍos do
Patrimônio Natural e Cultural, com a respectiva anuência do Instituto do
Patrimônio Histórico Artístico Natural - IPHAN:

"2. Ápresenlar levantamento com caminhamento sobre a exislência de
possíveis cavidades naturais e/ou indícios espeleológicos na área
diretamente afetada da propriedade, por meio de levanlamento de campo.
Deyerá. aind.a ser avaliada a area de influência direta relativa ao meio Jisico
e biótico, quanto à ocorrência de áreas cársticas na região, através de dados
secttndários. Caso haja cavidades devera ser apresentado estudos

Local de amosTragem Parômetro

Entrada e saída do sistema de
tratamento de esgoto sanitário

pH, temperatura, vazão médía
diária, sólidos em suspensão,

sólidos sedimentáveis, óleos e

grzxas, substâncias tensoativas
(detergentes), nitrogênio amoniacal
total, DBO e DQO.

delimitaçdo do raio de influência"
om
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No que diz respeito às informações solicitadas nos itens acima, na Petição formalizada pela empresa

no dia 29108/2013 sob o protocolo n'R424377/2013 foi apresentado o Protocolo do Formulário de

informações sobre o patrimônio cultural realizado junto ao IPHAN, sendo solicitada pela empresa a

dilação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias para atendimento a estes itens, considerando a

necessidade de elaboração e apresentação de Laudos/Estudos Técnicos e, inclusive, formalização
junto ao lnstituto para emissão da Anuência do IPHAN.

Desse modo, uma vez que a empÍesa se encontrava diligenciando jr.rnto ao Instituto para obtenção da
Anuênci4 foi solicitado à esta Superintendência a dilação de prazo para atendimento ao item I e 2 do
Oficio, através do protocolo n'R424377/2013 e, posteriormente, protocolos n" 08030000025/2014;
08030000632/2014; 08030001 103/2014; 0803000014112015; 08030000691/201 5 para atendimento
ao item 1, respectivamente.

Ocorre que, no que diz respeito ao item I previsto nos Ofrcio 44212013 e 33912015,rto dial4l07l20l5,
a empresa pÍotocolizou junto ao NÚcleo Regional de Pirapora Petição, conforme protocolo no

08030000984/2014, solicitando a SUPRAM.NM a desobrigação de seu atendimento, tendo em vista
o advento da Instrução Normativa do IPHAN n" 01/2015 e a sua disposição quanto a aplicabilidade
da dispensa de Anuência do Instituto pam a atividade realizada pela empresa.

lmportante destacar que, visando manifestação formal do órgão ambiental quanto a referida dispensa
a paíir da IN 01/2015 do IPHAN, a empresa obteve junto a Subsecretaria de Gestão e Regularização
Ambiental Integrada o Oficio SGRAI.SEMAD.SISEMA no 17116 de 15/0212016, o qual disciplina
acerca da orientação quanto a inexigibilidade de manifestação do IPHAN para empreendimentos
Agrícolas nos termos da IN IPHAN 0l/2015, dentre os quais destaca-se o da Minasligas,
considerando a atividade de silvicultura realizada no empreendimento.

Assim, em 19/0212016 a empresa formalizou o protocolo de Petição junto a esta Superintendênci4
ratificando a informação apresentada na Petigão anterior e, anexando nesta última, cópia do Offcio n"
SGRAI.SEMAD.SISEMA no 17/16 emitido pela SGRAI, reiterando a solicitação de dispensa da
exigência de Anuência do IPHAN.

Cumpre registrar que, até o presente momento, a empresa não recebeu nenhum retorno ou
resposta desta Superintendência quanto a Petição formalizada.

IÍnpoÍante destacar que, além das lnformações Complementares solicitadas através do Offcio n" 442
de l6 de maio de 2013, no dia 0610312015, foi emitido o Offcio n" 309/2015 o qual deferiu a última
dilação de prazo requerida pela empresa e, solicitou a apresentação de novas informações
complementares de acordo com os seguintes itens:

"- Resultados referentes aos levantamentos dos demais grupos fauníslicos em
complementação ao item 06;

- Localização das áreas a serem recuperadas, conforme Projeto Técnico de
Reconstituição da Flora - PTRF, em complementação ao item 07;
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-Deterá ser apresentado ainda, o protocolo de inscriÇão do imóvel no SICAR

- Sistema de Cadastro Ambientol Rural. "

No dia 07/07/2015, conforme protocolo n" 08030000938/2015 realizado junto ao Núcleo Regional

de Pirapora./MG, a empÍesa apresentou a documentação solicitada no Oficio SUPRAMNM/DTN"
309/2015, visando o prosseguimento a análise do Processo de licenciamento, conclusão do Parecer

Único e inclusão na Pauta de Julgamento do COPAM.

Ocorre que, não obstante teÍ apresentado todas as informações solicitadas pela equipe técnica, em
resposta aos Oficios nos 44212013 e 30912015 em 2310312016, a empresa foi surpreendida com a
publicação no Diri'rio Oficial do Estado de Minas Gerais - DOEMG, o arquivamento do Processo de
Revalidação de Licença de Operação n' 08432/2007 /00212012 - Classe 5, referente à atividades de
Silvicultura e produgão de carvão vegetal oriunda de floresta plantada no município de
BuritizeiroMG.

Como motivação do arquivamento do Processo foi informado a empresa, pela equipe técnica
responsável que, este se deu em decorÍência do não atendimento a informações complementares,
e seguindo-se à diretrizes do art. 4'da Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAMi'IGAM n'2.288/15,
que "dispõe sobre os crilérios para a realização de mutirão de análise do passivo de processos de
regulaização ambiental pendentes de conclusão junto às Superintendências Regionais de
Regularização Ambiental - SUPRAM s ".

Em análise ao aÍigo 4'da Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAIVíIGAM n" 2.288115, verifica-se
as seguintes diretrizes quanto à possibilidade de arquivamento pela SUPRAM, in verbis:

"Art.4e. A onálise reÍerente aos processos de licenciomento ombientol deverá
obseNar o rcgra previsto no ort.3" do presente Resolução e o ordem estobelecído
no Anexo l.

Porógrofo único: Os critérios de tromitoçõo o que se reÍere o caput deverõo ser
respe itodos, obse rvo ndo o seg ui nte :

I - O pedido de lnformoção Complementor (lC) oo empreendedor poro subsidior o
onálise técnico e jurídico poderó ser reolizodo somente umo único vez, exceto dionte
de foto novo ocorrido duronte o onálise ou em decorrêncio de oudiêncio público,
que justifique novo pedido, opós ovalioção pelos onolistos responsóveis;

ll - O prozo de oté 720 (cento e vinte) dios poro opresentoçõo de tC será contodo o
portir do dota do recebimento do solicitoçõo pelo empreendedor, sendo odmitida
suo prorrogoção por umo único vez e o critério dos onolístos responsóveis pelo
processo; \
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lll - Não serõo ovoliodos pelos onolistos os lC opresentodos foro do prozo estipulodo
e nõo será odmitido o reiteroção da solicitoçõo de informoções apresentodos

incompletos ou insotisfotórios, o que ensejorá o orquivomento do respectivo
processo, conforme previsto no Anexo ll desto Resoluçõo".

Sobre os prazos para apresentação de Informações Complementares, vejamos o que dispõe o Decreto
n'44.84412008 que "Estabelece normas para licenciamento ambiental e autorizaÇão ambiental de

funcionamento":

"Art. 71. O prdzo paro decisão ocerco dos requerimentos de concessõo dos licenços
reÍeridos neste Cdpítulo seró de oté seis meses, ressolvodos os cosos em que houver
o necessidode de opresentoçõo de Estudo de lmpocto Ambientol - EIA e respectivo
Relotório de lmpacto Ambientol - RIMA, ou reolizoção de oudiêncio público, quondo
o prozo seró de oté doze meses, contodos, em quolquer hipótese, do doto
formolizoção do processo.

§ 7e A contooem dos orozos Drevistos neste gÍtiqLseró suspenso duronte o

elo o dos estudos ambíentois m nto ode
esclorecimentos que tenhom sido formolmente solicitodos oo emoreendedor.

§ 2e O empreendedor deverá otender à solicitoção de esclorecimentos e
comDlementocões formu I odos oe I oÍoõo ombientol comDetente dentro do orazoo
máxlmo de dualfô meses. ao todos tlo receb men to do res ivo noti co oo.n oect fi c

ddmitido ororroaocão iustificodo e entre o emDreendedor e o óroõo
a m hi ental I i ce n ciador.

§ 3e O COPAM poderá estobelecer prozos diÍerenciodos poro o onólise do
requerimento de codo modolidode de licenço, em funçõo dos peculioridodes do
otívidade ou do empreendímento, bem como poro o lormulaçõo de exigêncíos
complementores, respeitodos os prozos móximos estobelecidos no coput e no § 29-

Quanto a previsão do Anexo ll da referida Resolução, este prevê as seBuintes diretrlzes:

\

\

ANEXO II
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Diretrizes de encaminhamento dos processos de licenciamento ambiental com pedido de lnformação

Complementar (lC)

Prioridade Situação do processo Diretriz de

encaminhamento

1 Prazo para apresentação de lC expirado Arquiva mento
análise técnica
mérito.

sem

do

2

lC apresentadas parcialmente, com prazo

expirado e lC insuficiente para análise
técnica.

Arquivamento
análise técnica
mérito

sem
do

3

lC apresentadas parcialmente, com prazo

não expirado.
3a. Caso não apresente
lC até o vencimento do
prazo, arq uivamento
sem a nálise técnica.

3b. caso apresente lc
dentro do prczo, dar
continuidade à análise
normalmente.

4 lC apresentada intempestivamente Desconsiderar lC e

arquivar processo sem

análise técníca do
mérito

Ora, conforme já relatado acima, a empÍesa apÍesentou resposta as Informações Complementares -
IC tempestivamente, sendo formalizadas petições requerendo prazos adicionais devidamente
justificados, em vista da real necessidade inclusive, para obtenção de anuência do IPHAN, quanto ao
item 01, ou seja, âté e manifestacã o final do referido órgão federal a emDresa restâ
imppqsibllitada de atendimento ao citâdo item

Não obstante, como fundamentação apresentada pela equipe técnica para o arquivamento do processo
nos termos da Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAIVí/IGAM n' 2.288115, restou esclarecido que
se tratou de hipótese prevista no Anexo II da referida lnstrução.

Em análise ao Anexo II da Resolução se verifica que, pÍua o caso em tel4 o enquadramento adequado
ao processo da empresa o qual poderia ser verificado pela equipe técnica responsável, deveria ser
aquele previsto no item 3b e não do item 2, senão vejamos: 

\

\
\
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2

lC aoresentadas oarclalmente, com prazo

expirado e

técnica.

lC insuficiente para análise
Arquivamento
análise técnica
mérito

sem

do

Verifica-se que a situação do processo da Minasligas não condiz a exposta no quadro acima, uma vez
que as informações complementaÍes foram apresentadas temDestivamente.

Neste sentido, a situação a ser observada na análise técnica do processo, nos termos da Resolução
Conjunta, haveria de ser aquela prevista no item 3b, a qual orienta como diretriz a continuidade à
aniilise normalmente:

3

lC apresentadas parcialmente, com prazo

não expirado.
3a. Caso não apresente
lC até o vencimento do
prazo, arq uivamento
sem análise técnica.

3b. Caso apresente lC
dentro do prazo, dar
continuidade à análise
normalmente.

Isto porque, ainda que o entendimento da equipe tecnica seja no sentido de que as Informações
Complementares apresentadas pela empresa foram parciais e/ou insuficientes, todas elas foram
apresentadas tempestivamente.

Importante ressaltar, no que diz respeito a solicitação de Anuência do IPHAN que, em 2610312015,
foi publicada no Diário Oficial da União a anexa Instrução Normativa do IPHAN no 01/2015 que
"estabelece os procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patimônio
Históico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe".

Diante da publicação da referida IN/IPHAN n'01/2015 a empresa protocolizou, em 14/07 12015, junÍo
a SUPRAM,NM Petição requerendo continuidade da análise do processo, em vista das novas
diretrizes, especialmente, pelo fato que para atividades de Agropecuária - áreas de replantio sem
alteração na profundidade do solo, nao se exrsr Aluência Dréüa do IPHAN no Processo derâ â

Licenciamento Ambiental, sendo que não houve manifestação da SUPRAM.

Paralelo, a empresa requereu manifestação formal da Subsecretaria de Gestão e Regularização
Ambiental Integrada - SGRAVSEMAD sobre aplicabilidade das diretrizes da IN/IPHAN n'01/2015
pam as atividades relacionadas ao PA/COPAM n' 0843212007/00212012, sendo emitido Oficio
SGRAI.SEMAD.SISEMA n" 17116 protocolizado na SUPRAM,NM em 1910212016.

Assim, uma vez apresentada a Petição relativa à exigência faltante, pela diretriz do item 3b, do anexo
II da Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAMI{GAM n' 2.288/15, a SUPRAM deveria ter dado
"continuidade à análise do processo" ao invés de promover o seu arquivamento sob suposto não
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atendimento as informações complementares solicitadas ou aindA em último caso, elaborar o Parecer

Único para encamiúamento para deliberação da URC, ainda que fosse pelo indeferimento.

Cumpre-nos ressaltar ainda quanto a decisão de arquivamento do processo e quanto ajustificativa de

enquadramento ao Anexo II, item 2 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM/IGAM n'2.288115
o seguinte:

Como diretriz previsla no Anexo II, item 2, consta"arquivamenlo sem anólise técnic "

Neste sentido, em casos onde não há análise técnica de mérito do processo, o Decreto no 44.84412008

prevê o seguinte:

"Art. 5" - Os custosje análise de outorizoção de funcionomento e de oedido de

licencíomento ombientol, por meio do Lícenço Prévío (LP), Lícenço de lnstoloçõo (Ll)

e Licenço de operoção (LO), ossim como de revolidocão de Lic e

de outorizoçõo de Íuncionomento de empreendimentos e otividades modificodoros
do meio ambiente, serõo orevíomente indenizodos oo óroõo seccionol comDetente,
pelo requerente."

Ora, em se tratando de arquivamento do Processo de Licenciamento Ambiental sem análise técnica
de mérito, não há que se falar em indenização ao órgão seccional.

Ocorre que, além de ter o seu processo de Renovação arquivado por esta Superintendência sem análise
técnica do mérito, a empresa recebeu em conjunto com o Oficio de comunicação do arquivamento, o
anexo Documento de Arrecadação estadual - DAE no valor de R$ 16.723,80 (dezesseis mil setecentos
e vinte e três reais e oitenta centavos) decorrente de "Licenciamenlo - Taxa Ádicional' do
empreendimento objeto do processo de renovação de LO, para quitação.

Registre-se, ainda que, no trâmite do PA/COPAM n" 0841212007100212012 foram publicadas novas
regras/diretrizes acerca da competência para decidir sobre o licenciamento ambiental do
empreendimento que sendo enquadrado como Classe 5, não resta dúvida que a competência é
exclusiva, da Unidade Regional Colegiada - URC e não da SUPRAM, in verbis:

Decreto no 46.96'7116, qrrc "dispõe sobre a competência transitória para a emissão de atos
autorizativos de regularizaçõo ambiental no âmbito do Estado".
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"Art. 1e Até que sejo promovido o orgonizoçõo do COPAM nos termos estobelecidos

no Lei ne 21.972, de 21 de joneiro de 2076, e no Decreto ne 46.953, de 23 de

fevereiro de 2076, coberó tronsítoriomente às lJnidodes Reoionois Coleaiodos -
URCs:

I - decidir sobre processos de ticenciomento ambiental e de outorizoçõo poro

íntervençõo ombientol, de otividodes ou empreendimentos

o) de médio oone e aronde potenciol ooluldor: - Closse 5

b) de gronde porte e médio potenciol poluidor;

c) de gronde porte e gronde potenciol poluidor;

ll - outorizor o supressõo de mociço florestol do Biomo Moto Atlôntico, em estágio
de regeneroção médio ou ovonçodo quondo vinculados o processos de
licenciomento ombientol previstos no inciso ldo ort. )e, Tsssolvodos os

com petê nc íos m u nici po is ;

lll - outorizor o supressão de mociço florestol do Biomo Moto Atlôntico, em estógio
de regeneroção médio ou ovonçodo quondo não vinculodos o processos de
licencíamento ombientol, ressolvodos os competêncíos municipois;

lV - onolisor e decidir sobre processo de licenciomento ombientol nõo concluído no
prozo de que troto o ort. 27 do Lei ne 21.972, de 2076;

V - decidir, em çJrou de recurso, como último instôncia, os decisões relotivos o
requerimento de concessõo de licenço ombientol decididos pelos Superintendêncios
Regionois de Regulorizaçõo Ambientol, odmítido o reconsíderoçõo por estds
unidodes.

§ 7e Ficam montidos os desígnoções dos rcspecÍivos conselheiros dos tlRCs oté o
implementaçõo do novo composiçõo, de ocordo com o disposto no legisloçõo em
vigor. f\

\
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§ 2e A otribuiçõo previsto no § 3e do ort.20 do Decreto ne 46.953, de 2076, seú
exercido tronsitoriomente pelo Secretário de Estodo Adjunto de Meio Ambiente e

Dese nvolvi me nto Suste ntóve 1". (g.nl

Conforme pode ser verificado pela própria publicação acerca do aÍquivamento do Processo, o motivo
apresentado para justificar o arquivamento limitou-se a mencionar o não atendimento a informações
complementares.

Da mesma forma, consta no Oficio SUPRÂM-NM N" 127512016, em anexo, o qual foi encaminhado
à empresa, em que o órgão ambiental limitou-se a mencionar de forma genérica o não atendimento a
Informações Complementares, descrevendo neste a motivação por "não atendimento de forma
completa do pedido de informações complementares" deixando de observar assim as devidas
formalidades procedimentais inerentes ao ato administrativo, além de ir de encontro aos principios
da Motivação e Legalidade, restando prejudicado, então, o processo de regularização ambiental do
empreendimento e ferindo o princípio constitucional da ampla defesa disposta no art. 50, inc. LV, da

Constituição Federal 1 988.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, quando afirmou com veemência que

"A onálise do consistêncio do outo de infroçõo à luz do defeso propiciodo é premisso
inofostável poro o oplicoçõo do penalidode é consectário do gorontio do omplo
defeso ossegurodo no inciso LV, do oÍtigo 5e do CF, como decorrêncío do
'dueprocessoflouí do direito onglo-norte-omericono, hoje constitucionolizodo no
nosso Corto MoioL 3. A garontio do pleno deÍeso implíco o observôncio do rito, os

cientificoções necessório o Opoftunidode de obietor o ocusocõo desde o seu
noscedouro, o oroducõo de orovos, o ocomponhomento do iter prccedimentol, bem
como o utilizoçõo dos recursos cobíveís. 4. Á Administração Pública, mesmo no
exercício do seu poderde polícia e nas atividades 'self executing,NÃ

DE IMPOR
AOS ADMINISTRADOS SANCÔE s OU E REPERCUTAM NO SEU PATRIMÔNIO SEM A
PRESERVACÃO OA AMPIÁ DEFESA." (STJ - Recurso Especial n.s 426084 / RS, Relator
Min. LUrZ FUx, Dt O2lt2/2oo2l" (9.n.)

Destarte, a necessidade de fundamentação das decisões, inclusive as proferidas no âmbito do processo
administrativo, é regra básica elevada ao sraru.s de garantia constitucional, enraizada no inciso LV do
Art. 5" da Constituição da Republica o direito ao contraditório e a ampla defesa, in verbis:
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"Art.5e Todos sõo iguois peronte o leí, sem distinção de quolquer noturezo,

gorontindo-se oos brosileiros e oos estrongeiros residentes no Poís o inviolobilidode

do direito à vidd, à liberdode, à iguoldode, à seguronço e à propriedode, nos termos

seguintes:

t- (...)

LV - oos litigontes, em processo judiciol ou odministrotivo, e oos ocusodos em gerol
são ossegurodos o controditório e omplo defeso, com os meios e recursos o elo
inerentes".(g.n)

Outrossim, o princípio da Motivação determina que a autoridade administrativa deve apÍesentar as

razões que a levaram a tomar uma decisão, sendo ela uma exigência do Estado de Direito, ao qual é

inerente, entre outros direitos dos administrados, o direito a uma decisão fundamentada, motivada,
com explicitação dos motivos.

No caso em tela, nem a publicação de arquivamento do Processo e nem o Ofício de comunicação ao
empreendedor apresentaÍam os motivos que ensejaram o arquivamenlo. sendo que a empresa veio a
tomar conhecimento de que os estudos técnicos e as informações apresentadas não foram suficientes
somente após a publicação da decisão de arquivamento.

A falta de motivação no ato discricionário abre a possibilidade de ocorrência de desvio ou abuso de
poder, dada a dificuldade ou, mesmo, a impossibilidade de efetivo controle judicial, pois somente
pela motivação é possível aferir a verdadeira intenção do agente.

O motivo, como esclarece Diógenes Gasparini "é a circunstância de fato ou de direito que autoizd
ou impõe ao agente público a prática do alo administraÍivo". A motivação pode ou não estar na lei,
mas sempre deve ser evidenciada no ato administrativo, também sob pena de nulidade.

No caso em tela, resta comprovada a necessidade jurídica de opor-se à ilegalidade que macula o
direito da empresa, especialmente quando essa ilegalidade advém do poder público, não podendo o
ente subordinado curvar-se ante a ilegalidade, sob pena de ferir os princípios expostos na Cana
Magna.
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Desse modo, considerando que as informações solicitadas pela equipe técnica responsável pela

análise do processo foram devidamente apresentadas pela empresa e, uma vez que em momento

algum o órgão notificou a empresa quanto a eventuais informações supostamente não atendidas ou

insuficientes para a conclusão da análise técnica, e sendo constatada a ausência de descrição quanto

a real motivação do arquivamento do Processo Administrativo, resta claro o ceÍceamento quanto ao

real coúecimento dos fatos que ensejaram tal ato.

Diante do acima exposto, a empresa requer seja o presente pedido de reconsideração recebido, em
seu efeito suspensivo, e acolhido para:

1) Suspender a Decisão de arquivamento do Processo Administrativo de renovação da

Licença de Operação da empresâ até que este órgão ambiental se manifeste;

2) Declarar nulo o ato de arquivamento do processo de renovação da empresa, vez que

demonstrados os vícios e impíopriedades da decisão pelas razões fáticas e jurídicas

acima narradas;

3) Que o presente pedido de reconsideração seja conhecido e provido para, no mérito,
julgar improcedente o arquivamento do processo, com o consequente desarquivamento
e prosseguimento a análise com o julgamento da Licença Ambiental pleiteada;

Na oportunidade requer ainda" o agendamento de reunião visando esclarecer todos os pontos
necessários a conclusão da análise técnica do processo bem como de eventuais medidas a serem
adotadas pela empresa para ter o seu Processo devidamente julgado peto órgão ambiental.

Nestes termos, pede deferimento.

Anexa procuração do Eduardo Otto Sobriúo

R INAS GERAIS - MINASLIGAS

Eduardo Otto Sobrinho

Gerente Desenvolvimento Florestal

crA
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PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração COMPANIIIA FERROLIGAS MINAS GERAIS -

MINASLIGAS, inscrita no CNPJ n" 16.933.590/0001-45, com sede na Avenida Kenzo Miyawaki, no 1120,

Distrito Industrial Ministro Jorge Vargas, Pirapora, Minas Gerais, neste ato representada por seu Diretor
Presidente TIENRIQUE SIMÔES ZICA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Caneira de Identidade n"

M 2.848.842 SSP^'IG, CPF n' 034.961 .926-31, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
\zierais, na Rua Paraíb a, n" 1122, 4" andar, Funcionários: nomeia e constitui seu bastante procurador,

EDUARDO OTTO SOBRINHO, brasileiro, casado, engeúeiro florestal. portador da Carteira Profissional
CREA no. MG-39.31 1/D, CPF n' 342.203.300-97, domiciliado na cidade de Pirapora, Minas Gerais na Av.
Kenzo Miyawaki, n" I 120, Distrito Industrial Ministro Jorge Vargas, outorgando-lhe poderes para, representá-lo

perante à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, Instituto Estadual

de Florestas - IEF, Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas -

IGAM, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurso Naturais Renováveis - IBAMA e Conselho

Estadual de Política Ambiental - COPAM, podendo prestar contas, protocolar e assinar documentos, requerer e

renovar certidões, registros, certificados e praticar os atos necessários ao bom desempenho da presente

procuração, assim como dar recibo e quitação em nome do outorgante, tudo na conformidade da legislação em

vigor. Tendo o presente mandato validade até o dia trinta e um de março de dois mil e dezessete Qll03l20l7).

lFlrGnd. lnsrií5o Ectldull ct'tPJ Fazendc lrccÍlÉo Eitldu!l CNPJ

Pratinha L6.933.590/0071-O2
rl

s Franciscp da Extrema

Centenário
Coca I

Reunidas das Gerais

São Francisco

m Bonita de Cima

Pirapora" 10 de março de 2016.

16.933.590 020{8

16.933.590 0007-30

I
4

a--'r ,' ,

FERROL
t

A N
Diretor Presi

AS GERAIS. MINASLIGAS
dent{

57222602@386 16.933.590/0008-11
s122260260461 16.933.590/0009-00
5722260260530 16.933.590/0010-36
5t22260260610 16.933.590/0011-17

5722260260793 16.933.590/0012{6
5122260260874. 16.933.590/0013-89

5722260260955 16.933.590/0014-60
5122260261030 16.933.590/0015,40

Fartura 5722260261.293

Campo Grande de Cima s122260267374 r6.933.590/0018-93
Dona Rosã I 5122260261455 r-6.933.s90/0019-74
Dona Rosê ll 5122260261528
Espiríto Santo Morada I 5722260261609 16.933.590/0021 99

Espirito Santo Morada ll 5722260261187 t6.933.59010022-10
Mandacaru 577226026186) 16.933.590/0023-50
Fazenda Morada 922260260288

COMPANHIA

Henrique Simões Zica

: EscPfióRto
: HEAD OFFTCE
. Ruê Pôrolt o. L I ?? - d' ê 5' onõÕÍ€s - Funciohóri.rs
: cap | 3<).r3c.rár - Bêrô Horizo^r.-. rá.<i,. aÍôrir
: rêrêrêne:55t3!J3?ói-95!, Fox: s5{31)3?ó I -?ó53
. +Ír€:ir | ôlôorii(lo!an!-ôollico§,.o.n-!),
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Ptrâpoíe. 03 dê seasnbío & 2013.

A

Sccil,íle dr Ertsb .b Xdo AlttbltDtc e Detenvolvímento 8u.têntável

SrrycrhfnAenc*e Eaíilond da iltlo Amblentc e Do.envolvlmsnto surtentável Norte de Minas

ffi; AF SUPRAI t ' 4ü201 3 - Pnc.t o no 0u3A2007100A2u 2.

A Glf. FBolJAit ttÀO OERAIS - ttllúABLlGA8, pâEsoa ,uíídica de direito privado,

çon ádi É Av. lísnp l4,!ual,l, 1í20 - Dlgtíto lnduetÍial Minlstro JorgB Vargas, município de

PltEDoÍr - ilG, iÉcrfra rc CNPJ sob N'o. 16.933.590/0001-45, vem respeitosamente apres€ntar as

llúoín@ comphmentalls solicitadas no oftcio no 4422013 que segue:

,, ApíaroDtrÍ o rsl#ltg dt.idenBícaçáo e dorcrlção doi slemsntos do patrimônio Natural e

A.ürC. odn I ntÉGür/a"fiuânda do lna0tuto do patrlmônlo HiÊtóíico B Artistico Natural -

FI{AN.

2. Âprfcntar levanunento @or o câmlnhamento sobre a exlstência dê possivêis cavidades

,irt"rrb €rdl iúlolor erpCrológiaor na árBa dlrBtÊment€ aÍdtada da propriedade, por meio de

hrailmeilo & i:alDo, EiaÉ aínda Bsr avalhda a âtoe de influência direta relativa ao meio

ffco c àEdà, q#É üoeontntía de àreae drsícas na íêglão, atrâvés de dados

caqlndáÍioô. Caao hejc cavr@el devcÍá 16r apro3êntado eetudos com a delimitação do reio

deirür0rrcb.

A rnprtre urm búomar quc ]lrllrou protocolo do FlPc - Formulárlo de informações

robI! o P.lhrôrb Cutür|r) afi 2g11lill12 G obtove rÊ.po3ta em 271'l'll2i12 através do

oficlo no §llÃ12 nâ gull lDformr que o laudo b.rtarla para smlssão da anuência,

pofiÉm sn posteíloÍ contãúo com o Órgâo já noÊ Íol lnÍormado que o laudo não é o

suflclênte para emlssão da anuência.

RleimàI l,:Fàts 
*-.0€/í'1li ilíE,', - Ê1iq377,/iúil
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Coto e cnpÍrtr elnda ertá dllcutldo com o IPHAN tal! procedlmentos, bem como os

doclrngnlot Dordtgnlea pa'r lnatrução do procerso para obtênção da respêctiva

g|râtcta, ;t vHa aa tiírr do umr LOC, am opcração há décedas, bem como pêlo Íato

da'Srê oa traballloa àn oamiro llnda domandarão um tempo longo, vlmos sollcitar

pruo.drcbrd poÍndr 120 dlar.

3. Fomn/,iz:l. iryüo a §UPRAM NM, procasso para relocação/complêmentação da área de

Rs'êrvâ L€gd. A plântÊ lorytáfrca, mêmorial dBscritivo e arquivos digitais deverão estar de

acoído com o ancxo lll da P§'iíarla lÉF 09812010,

tolkltamor que aa pnocdr a relocaçào da Rererva Legal bem como a averbação Junto

à matrlcth do lmóvel de árçm dc Sewldão Florestal pelo prazo de 15 anos conforme

prrylsto n. Lêi í4t00/2002 gue dlz:

D,ffiOM
Atg. U - g pqdúh nnl Pod.ú lnrütui sefllüo ltonrht, m.dlrnae a qual volunÍ, amente r.nuncia,

ú c,,fu ptnmnff ou út Frsç{71o, * dhatlo, da ,upí.sato ou .xplonçáo da vegetação nativa

,M Íu, ü ,úlrva tlryral . d. ,Íil do Frttsv.oão F.Ím.nants.

t l'- A ünt* a ,to th vlga,rçro ct, tna sob reglm. dê 5.Nlüo flora'tal será, no mlnimo, a mosma

Éfutlcl(h prta , í,/',ty, bgrl.

J ? - A s,,lrlüg ,,orüo,l ,st gwtbrda na maÍgsm dD lnaçrtçao de matrlcult do lmiveL no caraórlo de

qbüo t a M atnn4rôrrf., ryô. anuancl, do ótglo tmbrütÚrl ..bdurl competente, sendo vodada,

tM o ptuo tb N üADL, a ,ltançao ç1, (hadnaçao rtt át D, noa c.aot de tÍrnsmlssáo a qurtquer

tffi,df,d,,r,,nbrx,úJ!ont,t üf,c.çro dos t nit r. d, prcpnedâd..

ãD rDrro argu!;
r Arqulvo dlgf,el do mrpa conÍoíme . Portlrla 008/20í0;

r Arqulvo d[ltel dor mômorhl., termo. ! laudo da vistorla.

. Umr (Ol) úa doe .memorlalr dercrltlvor drr áreâ3 de Reserva legal ê Sêrvidão

FloÍt.i.li
r Três (03) vlas TeÍmo de compromisso para averbação da Rêserva Legal;

. TÍês (03) vlas do Termo de compromisso para averbação das áreas de Servidâo

Florêstal pelo pertodo dê í 5 anos;

Umr (0{, yl. do Laudo de vlstoÍla, u
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7. â9Ísêntar ítiagnódioo das áreas de preservagáo permanente (Rio São Francisco, Ribeirão
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Em tsmpo lntormamos quo a empÍe6a já realizou averbação de área de servidão

fuüd no cnprrndtrnrnto denominado Fazenda Elpírlto Santo Morada l, munlcipio

d. Trar XÍar - IG, prog.rao nc 08030000203/í2. O processo êncontra€ê no úcleo

ô irgulÍE+lo Arnblarbl dr Curyslo - Mo.

4. Aposentar eoultado de amostragem do sistema de tratamento de esgoto sanitário.

lrhmo9 Írtvi[s dêote, lnÍoímrr que oâ resultados sollcitados, Íoram apresentados

F|Úfir3ntr corr o, oíclor protocolrdo. emt R 91766120í 2 pÍotocolado em 1811212o12 e

á) ü2tÃ12 *b nt 08030000337/í 3 conrormo cópla. do protocolo em anexo.

Trr!órn a{uÊ ün rnaxo oÍraultrdo3 obtldoB,

í âpr.ontar êG&rBcimonlo dâ condição atual da obtonção à Câmara de proteção à

HÊúDí$dâúê - eg $ compênaEção amblontâl noB lôÍmoB da Lei 9.985/2OOo, conforme

oonrfdorffi f í0 dâ lk Ênça de operação.
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00 dr lujto tb *1, {qn enrxo) ertá p}pcrdando donlro do prazo de 30 dirs novo
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Ministério dâ Cultura
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

CabineÍe da Presidência

TNSTRUÇÀO NORMATM Ne-001, DE 2s DE MARÇO DE 2015.

Estabelece procedimentos administrativos a serem

observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e

Aíístico Nacional nos processos de licenciamento
ambiental dos quais participe.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN, com fulcro na Lei n.o 8.029, de l2 de abril de 1990 e na Lei n.o 8.113, de l2
de dezembro de I 990, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo arts. 2e e 2l , inciso V, do
anexo I do Decreto ns 6.844, de 7 de maio de 2009, e tendo em vista o disposto no art. l4 da Lei ne

I1.5l6, de 28 de agosto de 2007 e na Portaria Interministerial n" 60, de 24 de março de 2015,

RESOLVE:

CAPITULO I
DISPOSIÇÔES PRELIMINÂRES

Art. le Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos administrativos a serem observados
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, quando instado a se

manifestar nos processos de ,licenciamento ambiental federal, estadual e municipal em razão da
existência de intervenção na Area de Influência Direta - AID do empreendimento em bens culturais
acautelados em âmbito federal.

Art. 29 Para os fins desta lnstrução Normativa são os seguintes os bens culturais acaute]ados em
âmbito federal:

I - tombados, nos termos do Decreto-Lei ne 25, de 30 de novembro de I 937;

ll - arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei ns 3.924, de 26 de Julho de 196l ;

lll - registrados, nos termos do Decreto ne 3.551, de 4 de agosto de 2000; e

IV - valorados, nos termos da Lei ne 11.483, de 3l de maio de 2007.

Art. 39 O IPTIAN se manifestará nos processos de licenciamento ambiental a partir da
solicitação formal do órgão ambiental licenciador.

§ 1e A manifestação a que se refere o caput terá como base a Ficha de Caracterização da
Atividade - FCA ou documento equivalente, disponibilizada eletronicamente ou encaminhada,
conforme o caso, pelos órgãos licenciadores competentes.
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s 2e Para ser avaliada pelo IPHAN, a FCA ou documento equivalente deverá conter as seguintes

informações:

I - área do empreendimento em formato shapefile;

II - existência de bens culturais acautelados na AID do empreendimento a partir de consulta ao

sítio eletrônico do IPHAN;

Ill - existência de estudos anteriormente realizados relativos aos bens culturais acautelados; e

IV - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou documento equivalente, na forma da
legislação vigente.

§ 3e O IPHAN disponibilizará no seu sítio eletrônico modelo de FCA a ser preenchida pelo
empreendedor quando o órgão ambiental competente não possuir ou disponibilizar o referido
modelo.

Art. 4g Nos casos de licenciamento ambiental federal, de que trata o art. 71 inciso XIV, da Lei
Complementar ne 140, de 8 de dezembro de 2011, assim como quando houver necessidade de
pesquisa em meio subaquático, o IPHAN receberá a solicitação em sua Sede Nacional.

§ 19 Na hipótese de empreendimentos envolvendo mais de um estado, todos os documentos
encaminhados para análise do IPHAN deverão ser apresentados em sua Sede Nacional em tantas
vias quantas forem necessárias para distribuição entre suas unidades administrativas.

§ 2e A Sede Nacional definirá as unidades administrativas que serão consultadas na hipótese de
quetratao § le.

§ 3e Nos casos de licenciamento ambiental estadual ou municipal, o IPHAN receberá a
solicitação nas Superintendências Estaduais onde estiver localizado o empreendimento.

Art. 59 Ressalvados os casos previstos nesta Instrução Normativa, as manifestações do IPHAN
serão sempre dirigidas ao órgão ambiental federal, estadual ou municipal responsável pelo
licenciamento.

Art. 6e As manifestações conclusivas do IPHAN são aquelas que abordam todos os bens
culturais tombados, valorados e registrados e os bens arqueológicos visando à obtenção de licenças
ambientais.

Art.79 Os projetos e programas previstos nesta InstÍução Normativa deverão ser compatíveis
com o cronograma de concepção, instalação e operação da atividade ou empreendimento
apresentado ao IPHAN, de forma a garantir sua plena execução, sob pena de indeferimento.

Art. 89 Constatada a existência de processo de licenciamento de atividade ou empreendimento
que configure o disposto no art. le sem que o IPHAN tenha sido instado a se manifestar, a Sede
Nacional ou a Superintendência Estadual deverá encaminhar oficio ao órgão licenciador
competente, comunicando e motivando a necessidade de participação no processo, como também
solicitando a adoção de providências que viabilizem sua participação, conforme legislação de
proteção aos b€ns acautelados de que trata o art. 2e e sem prejuízo as demais medidas cabíveis.
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CAPÍTULO II
Dos pRocEDIMENTos ADMINIsTRÁTrvos PARAAS MANIFESTAÇÔcs oo tpnax

xo ÂlBno Do LICENCIAMENTo AMBIENTAL

Seção I
Da caracterização do empreendimento e do Termo de Referência Específico

Art.9e Instado pelo órgão ambiental competente a se manifestar, o IPHAN, por meio das

Superintendências Estaduais ou a Sede Nacional, determinará a abertura de processo administrativo,
ocasião em que serão adotadas as seguintes providências:

I - definição dos técnicos responsáveis pela análise da FCA ou documento equivalente;

II - definição do enquadramento do empreendimento quanto ao componente arqueológico,
conforme previstos no art. I l;

III - priorização da área do empreendimento para o Empreendedor, quando couber; e

IV - definição do Termo de Referência Específico - TRE aplicável ao empreendimento

§ le Para os fins desta Instrução Normativa entende-se por priorização da área do
empreendimento referida no inciso III a inscrição das coordenadas geográficas das áreas ou trechos
em banco de dados do IPHAN pelo Centro Nacional de Arqueologia - CNA e a comunicação
formal às unidades administrativas envolvidas no processo.

§ 2e As áreas ou trechos de que trata o §1e serão priorizados para a realização dos estudos de
avaliação de impacto aos bens culturais acautelados, relativos aos aspectos de localização,
instalação, operação e ampliação do empreendimento.

Art. 10. Com base nas informações da FCA ou documento equivalente, o IPHAN emitirá o TRE
no prazo máximo de quinze dias.

§ le O TRE será remetido pelo IPHAN ao órgão ambiental licenciador, indicando o conteúdo
mínimo para a realizaçio dos estudos com vistas à avaliação do impacto do empreendimento sobre
os bens culturais acautelados em âmbito federal.

ç 2e Caberá ao IPHAN informar, no TRE, a existência de processos que estejam devidamente
instruídos, mas ainda não concluídos, referentes ao tombamento, registro ou valoração de bens
culturais cujos procedimentos administrativos ainda não tenham sido finalizados.

Art. I l. O TRE indicará a elaboração dos seguintes documentos:

I - para todos os bens acautelados de que trata esta Instrução Normativa, excluídos os
arqueológicos, deverá ser elaborado o Relatório de Avaliação de lmpacto aos Bens Culturais
Tombados, Valorados e Registrados;
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II - para o patrimônio arqueológico passível de identificação fora de áreas tombadas e de seus

entornos deverão ser observados os procedimentos descritos na tabela constante do Anexo I desta

Instrução Normativa; e

III - nos casos em que o empreendimento se localizar em áreas tombadas pelo Decreto Lei no

25, de 1937, a aplicação da presente normativa e a classificação prevista no Anexo [I deverão

considerar a preservação dos valores protegidos, assim como a eventual necessidade de

aprofundamento das pesquisas arqueológicas.

§ le A relação dos empreendimentos passíveis de enquadramento nos Níveis I a IV da ebela
consmnte do Anexo I é a constante do Anexo .

§ 2e A relação constante do Anexo II é indicativa e não exaustiva, cabendo ao IPHAN, com base

nos critérios descritos na tabela do Anexo l, estabelecer, quando da elaboração do TRE, as

correlações necessárias a respeito da necessidade de enquadramento de empreendimentos cuja
descrição não esteja explicitamente contemplada.

§ 3e Nos casos expÍessamente previstos nesta Instrução Normativa, os Níveis I a IV da tabela
constante do Anexo I poderão ser utilizados pelo IPHAN como parâmetro para orientar a avaliação
de impacto aos bens culturais tombados, valorados e registrados.

§ zls Empreendimentos que incluam, além da intervenção principal, outras intervenções de
caráter secundário, permanentes ou temporárias, tais como: canteiros de obras, vias de acessos,
obras de arte, áreas de jazidas, bota-foras, podem ser enquadrados em mais de um Nível.

§ 5r A juízo do IPHAN e considerando a justificativa técnica apresentada pelo empreendedor,
empreendimentos lineares de grande extensão originalmente previstos como Nível III poderão ser
enquadrados no Nível IV.

Seção II
Da avaliação de impacto aos bens acautelados de âmbito federal

Subseção I
Das disposições gerais

Art. 12. Instado pelo órgão ambiental competente a se manifestar sobre os estudos ambientais, o
IPHAN analisará os termos e relatórios referentes aos bens culturais tombados, valorados e

registrados e ao patrimônio arqueológico.

Subseção II
Da avaliação de impacto aos bens culturais tombados, valorados e registrados

Art. 13. As Superintendências Estaduais ou a Sede Nacional receberão, para avaliação. o
Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados
presentes na AID, que deverá conter:

4
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II - caracterização e avaliação da situação do patrimônio material existente;
PÀG.r 293

Ill - Iocalização georreferenciada dos bens culturais imateriais acautelados e comunidades a eles

associadas;

IV- caracterização, contextualização e avaliação da situação do patrimônio imaterial acautelado,
assim como dos bens culturais a ele associados;

V - avaliação das ameaças ou impactos sobre o patrimônio material e imaterial acautelado;

VI - proposição de medidas para a preservação e salvaguarda do patrimônio material e imaterial
acautelado;

Vll - proposição de medidas para controlar e mitigar
empreendimento; e

os impactos provocados pelo

Vlll - proposição de Projeto Integrado de Educação Patrimonial, conlorme descrito nos arts.43
ao 45 para os empreendimentos dos Níveis III e de Nível IV da tabela constante do Anexo I.

Subseção III
Da avaliação de impacto aos bens arqueológicos

An. 14. As Superintendências Estaduais ou a Sede Nacional receberão, para avaliaçâo, os
documentos necessários aos procedimentos indicados na tabela constante do Anexo I.

Art. 15. Para os empreendimentos classificados como Nível I na tabela constante do Anexo l,
será exigido exclusivamente o Termo de Compromisso do Empreendedor - TCE, conforme modelo
constante do Anexo III.

Parágrafo único. No caso de empreendimentos cujo licenciamento ambiental seja iniciado por
pessoa jurídica diversa da responsável pela realização das obras, o TCE, assinado pelo responsável
pela realização das obras, será exigido para a emissão da manifestação conclusiva do IPHAN
visando à Licença de Instalação.

Art. 16. Para os empreendimentos classificados como Nível II na tabela constante do Anexo [,
será adotado o Acompanhamento Arqueológico, que consiste na presença, em campo, de
Arqueólogo, que será responsável pela gestão do patrimônio arqueológico eventualmente
identificado durante a execução do empreendimento.

§ le O Acompanhamento Arqueológico de que trata o caput só poderá ser autorizado pelo
IPHAN mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - TCE, conforme modelo Anexo III;

II - Termo de Compromisso do Arqueólogo Coordenador - TCA, conforme modelo Anexo IV:

lll - currículo do Arqueólogo Coordenador, do Arqueólogo Coordenador de Campo, se houver,
e da equipe tecnicamente habilitada, a ser avaliado conforme ato específico do IPHAN;
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IV- cronograma detalhado de execução de obras que impliquem em revolvimento de solo;

V - metodologia para realização do Acompanhamento Arqueológico compatível com o inciso
IV; e

VI - cronograma de apresentação de Relatórios Parciais e Final do Acompanhamento
Arqueológico.

§ 2e O CNA publicará PoÍaria no Diário Oficial da União - DOU autorizando o Arqueólogo
Coordenador a executar o Acompanhamento Arqueológico.

§ 3e A execução do acompanhamento arqueológico poderá ser realizado pelo arqueólogo
coordenador ou por arqueólogo coordenador de campo por ele designado.

§ zP Para o acompanhamento arqueológico de que trata o caput o IPHAN exigirá, para cada
frente de obra, um arqueólogo coordenador de campo.

§ 5e No caso de empreendimentos cujo licenciamento ambiental seja iniciado por pessoa
jurídica diversa da responsável pela realização das obras, a apresentação dos documentos referidos
nos incisos I a VI do § le deste artigo será exigida do responsável pela realização das obras para a
emissão da manifestação conclusiva do IPHAN visando a Licença de Instalação.

AÍ. 17. Os relatórios previstos no inciso VI do § le do art. 16, elaborados e assinados pelo
Arqueólogo Coordenador, deverão ser apresentados pelo empreendedor, conforme cronograma
aprovado, e deverão conter descrição detalhada das atividades realizadas, acompanhado de

consistente documentação fotogúfica geoneferenciada comprobatória dos trabalhos realizados em
campo.

§ lo A não apresentação sem justificativa técnica fundamentada, dos relatórios previstos no
câput acarretará na paralisação da obra sem prejuízo das sanções aplicáveis ao Arqueólogo
Coordenador.

§ 2e Em caso de achados arqueológicos, o Arqueólogo Coordenador deverá:

I - determinar a paralisação da obra nos trechos ou áreas onde lor identificado patrimônio
arqueológico;

II - comunicar ao IPFIAN a existência de patrimônio arqueológico na Área Diretamente Afetada
- ADA do empreendimento, recomendando as medidas a serem adotadas; e

III - aguardar deliberação e pronunciamento do IPHAN ao órgão ambiental licenciador e ao
empreendedor, no prazo máximo de quinze dias, sobre as ações a serem executadas.

Art. 18. Para os empreendimentos classificados como Nível III na tabela constante do Anexo l,
será exigido o Projeto de Avaliação de Impacto ao Pahimônio Arqueológico, cuja aprovação pelo
IPHAN é condição prévia para a posterior elaboração do Relatório de Avaliação de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico.
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I - contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, por meio de

levantamento de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia especializada;

II - proposição de metodologia de pesquisa paÍa caÍacÍeÍização arqueológica da Área

Diretâmente Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados primários em campo com base em

levantamento prospectivo intensivo de sub-superfície;

III - proposição das atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos visando

registrar, classificar e conservar o material arqueológico oriundo da execução do Projeto;

IV - indicação de Institr.rição de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservação do material
arqueológico;

V - currículo do Arqueólogo Coordenador, do Arqueólogo Coordenador de Campo, se houver, e

da equipe tecnicamente habilitada;

VI - proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais acautelados das

atividades a serem realizadas no local, destinadas à comunidade local e ao público envolvido; e

VII - proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação

científi ca e extroversão.

Parágrafo único. O IPHAN não aceitará projetos que indiquem a realização de prospecções em

toda a extensão dos empreendimentos, sem a necessária justificativa, resultante do cruzamento de

dados do processo histórico de ocupação, com a incidência de sítios cadastrados, indicadores

geomorfológicos e demais modelos preditivos de avaliação, de forma a demostrar o efetivo
potencial arqueológico de cada área a ser prospectada.

Art. 19. O IPHAN analisará o projeto de que trata o art. l8 no prí|zo máximo de trinta dias
podendo aprovar, indeferir ou solicitar complementações, uma única vez.

§ le A solicitação de complementações será encaminhada ao Responsável Técnico e ao
Empreendedor, que deverão apresentá-las no prazo máximo de trinta dias.

§ 2e O não atendimento da solicitação de complementação no prazo estabelecido, sem a devida
justificativa, que deverá estar fundamentada tecnicamente, acarretará no indeferimento e

arquivamento do processo no âmbito do IPHAN, com a publicação do respectivo ato administrativo
no DOU e comunicação aos interessados.

§ 3e A solicitação de complementações ao projeto não se confunde com a solicitação de
complementações aos estudos prevista no art. 7e, § 5e, da Ponaria lnterm inisterial ne 60, de 24 de
março de 2015.

§ 4e No caso de aprovação do projeto, o IPHAN publicará Portaria no DOU autorizando o
Arqueólogo Coordenador a executar, em campo, o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico.
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§ 5" A execução do projeto poderá ser realizada pelo arqueólogo coordenador ou por arqueólogo
coordenador de campo por ele designado.

Art. 20. A execução do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá ser
descrita em Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, a ser submetido à

aprovação do IPHAN, contendo:

I - caracterização e avaliação do gtau de conservação do patrimônio arqueológico da AID;

II - justificativa técnico-científica para a escolha das áreas onde foi realizado o levantamento
arqueológico baseado em dados primários em campo;

III - descrição das atividades realizadas durante o levantamento arqueológico;

IV - quantificação, localização e delimitação georreferenciadas e caracterização dos sítios
existentes na ADA;

V - apresentação da análise do material arqueológico proveniente da pesquisa;

VI - inventário dos bens arqueológicos;

VII - relato das atividades ligadas à produção de conhecimento, divulgação cientifica e

extroversão, bem como a apresentação do cronograma das ações futuras.

VIII - ficha de registro dos sítios arqueológicos identificados, conforme modelo disponível no
sítio eletrônico do IPHAN;

IX - relato das atividades de esclarecimento desenvolvidas com a comunidade local;

X - avaliação dos impactos diretos e indiretos do empreendimento no patrimônio arqueológico
na ADA;

XI - recomendação das ações necessárias à proteção, à preservação in situ, ao resgate e/ou à

mitigação dos impactos ao patrimônio arqueológico que deverão ser observadas na próxima etapa

do Licenciamento; e

XII - assinatura do Arqueólogo Coordenador, responsabilizando-se pelo conteúdo do Relatório.

§ le As fichas de registro deverão ser apresentadas em meio fisico, assinadas pelo Arqueólogo
Coordenador. e em meio digital.

§ 2e A delimitação georreferenciada indicada no inciso IV deverá ser apresentada em meio
digital no formato shapefile.

Art. 21. Para os empreendimentos classificados como Nível lV na tabela constante do Anexo I,
será exigido o Projeto de Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico contendo:

I - contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, por meio de
levantamento de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia especializada;
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da Áreall - proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica
Diretamente Afetada - ADA, prevendo vistoria em campo com caminhamento na ADA;

III - mapas contendo a previsão do traçado e localização do empreendimento; e

IV - currículo do Arqueólogo Coordenador, do Arqueólogo Coordenador de Campo, se houver,
e da equipe tecnicamente habilitada.

AÍÍ.22. O IPIIAN analisará o projeto de que trata o art. 2l no prazo máximo de trinta dias
podendo aprovar, indeferir ou solicitar complementações, uma única vez.

§ le A solicitação de complementações será encaminhada ao Responsável Técnico e ao
Empreendedor, que deverão apresentá-las no prazo máximo de trinta dias.

§ 2e O não atendimento da solicitação de complementação no prazo estabelecido, sem a devida
justificativa, que deverá estar fundamentada tecnicamente, acarretará no indeferimento e
arquivamento do processo no âmbito do IPHAN, com a publicação do respectivo ato administrativo
no DOU e comunicação aos interessados.

§ 3e A solicitação de complementâções ao projeto não se confunde com a solicitação de
complementações aos estudos prevista no art. 7 e, § 5e, da Portaria Interministerial ne 60, de 24 de
março de 201 5.

§ zP No caso de aprovação do projeto, o IPHAN publicará Portaria no DOU autorizando o
Arqueólogo Coordenador a executar, em campo, o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico.

§ 5e A execução do projeto poderá ser realizado pelo arqueólogo coordenador ou por
arqueólogo coordenador de campo por ele designado.

Art. 23. O Relatório de Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá,
necessariamente, apresentar:

l - descrição de vistoria realizada em campo com caminhamento na ADA, acompanhada
documentação fotogúfica georreferenciada comprobatória dos trabalhos realizados em campo pela
equipe autorizada;

Il - identificação dos compartimentos ambientais existentes na ADA com maior potencial
arqueológico, a paÍir da vistoria descrita no inciso I, do cruzamento de dados, do processo histórico
de ocupação, com a incidência de sítios cadastrados, indicadores geomorfológicos e demais
modelos preditivos de avaliação, de forma a justificar claramente os locais onde deverão ser
realizadas as prospecções; e

III - avaliação do potencial arqueológico na ADA do empreendimento, acompanhado de
recomendações para a elaboração do projeto executivo do empreendimento, inclusive
recomendação de preservação in situ, quando couber, minimizando possíveis impactos ao
patrimônio arqueológico.

9
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Parágrafo único. O IPHAN não acatará relatórios que indiquem a realização de prospecções em

toda a extensão dos empreendimentos, sem a necessária justificativa resultante do cruzamento de

dados indicados no inciso II.

Seção III
Da manifestação do IPHAI\I em relação aos estudos de avaliação de impâcto sobre os bens

acautelados em âmbito federal

Art.24. Após a avaliação de que trata a Seção II deste Capítulo, o IPHAN poderá exigir
esclarecimentos, detalhamentos ou complementações aos estudos apresentados ou emitir sua

manifestação conclusiva.

Parágrafo único. O pedido de esclarecimentos, detalhamentos ou complementações poderá ser

feito uma única vez. mediante decisão motivada.

Art. 25. A resposta ao pedido de esclarecimentos deverá ser entregue pelo empreendedor no
prazo de sessenta dias no caso de EIA/RIMA e vinte dias nos demais casos, conforme previsto no
art.7e, § 5e da Portaria Interministerial ne 60, de 24 de março de 2015.

Art.26. A manifestação conclusiva será elaborada pelas Superintendências Estaduais ou pela

Sede Nacional do IPTIAN no prazo de até noventa dias no caso de EIA,IRIMA e em até trinta dias
nos demais casos.

§ le A contagem do prazo previsto no caput seú suspensa durante a elaboração dos estudos
ambientais complementares ou preparação da resposta do empreendedor a que se refere o aÍÍ-25.

§ 2e O órgão ambiental licenciador competente deve ser comunicado da suspensão de prazo

referida no § le.

§ 3e As Superintendências Estâduais ou a Sede Nacional disponibilizarão cópia da manifestação
conclusiva ao empreendedor e aos demais interessados.

AÍr.27. A manifestação conclusiva do IPIIAN será encaminhada ao órgão ambiental licenciador
e resultará da análise da consolidação do Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais
Tombados, Valorados e Registrados previsto no art. 13, bem como dos Termos de Compromisso e

Relatórios previstos para os bens arqueológicos, conforme disposto nos arts. 15, 17, 20 e 23 desta

Instrução Normativa.

Art. 28. A manifestação conclusiva do IPHAN referente aos empreendimentos de Níveis I, II e

III da tabela constante do Anexo I apontará, onde couber:

I - as ações necessárias à identificação, proteção ou resgate dos Bens Culturais Tombados,
Valorados e Registrados e bens arqueológicos e mitigação ou compensação dos impactos aos
referidos bens quando da implantação do empreendimento;

ll - os sítios arqueológicos que serão preservados in situ; e

Ill - o resgate de sítios arqueológicos, quando não for viável sua preservação in situ e houver
risco de perda de informações arqueológicas relevantes.
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AÍt.29. A manifestação conclusiva do IPFIAN referente aos empreendimentos de Nível lV da

tabela constante do Anexo I levará em consideração os resultados do Relatório de que trata o Art.
23, e apontarâ:

I - recomendações para a elaboração do projeto executivo do empreendimento, minimizando os

impactos aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados e aos Bens Arqueológicos,
apontando os sítios arqueológicos que porventura forem localizados nessa etapa e que poderão ser
preservados in situ; e

II - necessidade de realizagão de todos os demais procedimentos previstos pelo Projeto de

Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico e subsequente Relatório de Avaliação do
Impacto ao Patrimônio Arqueológico, de forma simultânea, na fase de obtenção da Licença de

Instalação do empreendimento.

Art. 30. O IPHAN emitirá sua manifestação conclusiva, podendo:

I - recomendar o prosseguimento do processo de ,licenciamento, sob aspecto dos bens

acautelados em âmbito federal; e

II - apontar a existência de eventuais óbices ao prosseguimento do processo de

licenciamento, sob a óptica dos bens acautelados em âmbito federal, indicando, quando viável, as

medidas ou condicionantes consideradas necessárias para superá-los.

Parágrafo único. As medidas mitigadoras, compensatórias, programas ou condicionantes
previstas na manifestação conclusiva deverão integmr o Plano Básico Ambiental - PBA ou
documento equivalente e ser observadas na próxima etapa do licenciamento ambiental.

Seção fV
Da manifestaçáo em relaçáo aos planos, programas, projetos e medidas de controle preüstâs

no PIano Básico Ambiental ou documento equivalente

Art. 31. lnstado a se manifestar pelo órgão ambiental competente no período que antecede a

emissão da licença de instalação do empreendimento, o IPHAN analisará os planos, programas,
projetos e medidas de controle ambientâl previstas no PBA ou documento equivalente.

§ le O PBA ou documento equivalente deverá conter o Programa de Gestão dos Bens Culturais
Tombados, Valorados e Registrados e o Programa de Gesüio do Patrimônio Arqueológico.

§ 2e O Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico é exigível apenas para os
empreendimentos enquadrados nos Níveis III e IV da tabela constante do Anexo I.

ArÍ.32. O Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados deverá
conter:

I - descrição circunstanciada das ações que serão realizadas com vistas a garantir a preservaçào
e salvaguarda dos bens referidos no caput impactados pelo empreendimento;
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II - descrição circunstanciada das medidas mitigadoras, compensatórias e de controle que serão

implementadas; e

III - descrição circunstanciada das ações que serão realizadas com vistas ao atendimento do

inciso VIII do Art. 13.

Art. 33. Nos casos de empreendimentos de Nível I e ll, durante sua implantação, quando

constatada a ocorrência de achados arqueológicos, e mediante impossibilidade de preservação in
situ do patrimônio arqueológico, o IPHAN exigirá o Projeto de Salvamento Arqueológico, que

deverá conter:

I - indicação e caracterização georreferenciada do sítio impactado;

II - Plano de trabalho que contenha:

a) definição de objetivos;

b) conceituação e metodologia de análise, interpretação e conservação dos bens arqueológicos;

c) sequência das operações a serem realizadas durante a pesquisa;

d) cronograma para a realização do salvamento; e

e) proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação
científica e extroversão;

III - indicação de Instituições de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservação do material
arqueológico.

Art. 34. O Relatório de Salvamento Arqueológico deverá conter:

| - Relatório técnico-científico contendo:

a) descrição circunstanciada das operações realizadas;

b) resultados da análise e interpretação dos bens arqueológicos resgatados;

c) resultados da avaliação do estado de conservação dos materiais e sítios arqueológicos; e

d) inventário dos bens arqueológicos relativos ao salvamento;

II - Relato das atividades ligadas à produção de conhecimento, divulgação cientifica e

extroversão, bem como a apresentação do cronograma das ações futuras.

lll - Documento comprobatório de recebimento do acervo acompanhado dos respectivos
relatórios, emitido pela Instituição de Cuarda e Pesquisa, do qual conste a discriminação detalhada
do material sob sua tutela.

Art. 35. O Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico para os empreendimentos de Nível
Ill e IV deverá conter:
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I - Projeto de Salvamento Arqueológico na ADA, a ser realizado nos sítios arqueológicos que

serão impactados pelo empreendimento, com base no Relatório de Avaliação de Impacto ao

Patrimônio Arqueológico;

II - Projeto de Monitoramento Arqueológico na ADA, a ser realizado nos locais onde não foram
encontrados sítios arqueológicos;

III - metodologia de análise, interpretação e conservação dos bens arqueológicos;

IV - indicação de Instituições de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservação do material
arqueológico;

V - proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação
científica e extroversão; e

V - Projeto Integrado de Educação Patrimonial.

§ le O Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico deverá observar os resultados
apresentados no Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, as recomendações
contidas na manifestação conclusiva do IPHAN ao órgão ambiental licenciador, como também o
projeto executivo do empreendimento.

§ 2e No caso de aprovação do programa, o IPHAN publicará Portaria no DOU autorizando o
Arqueólogo Coordenador â executar, em campo, o Programa de Gesüio do Patrimônio
Arqueológico.

§ 3e A execução do programa poderá ser realizada pelo Arqueólogo Coordenador ou por
Arqueólogo Coordenador de Campo por ele designado.

§ 49 A autorização para a execução do programa não exclui a necessidade de monitoramento
arqueológico específico para a ADA do empreendimento.

§ 5s A condução das ações de análise, interpretação e conservação dos bens arqueológicos
deverá ser realizada por equipe técnica devidamente qualificada.

Art. 36. A manifestação conclusiva do IPHAN necessária à instalação do empreendimento de
Nível III e IV resultará da análise da consolidação do Programa de Gestâo dos Bens Culturais
Tombados, Valorados e Registrados quando couber, e da aprovação do Programa de Gestão do
Patrimônio Arqueológico.

§ le O manifestação a que se refere o caput será de no máximo sessenta dias a contar da data de
recebimento da solicitação do órgão licenciador.

§ 2e A solicitação de complementações, se houver, se dará em uma única vez e será
encaminhada ao Responsável Técnico e ao Empreendedor, que deverão respondê-la no prazo
máximo de trinta dias.

§ 3e O não atendimento da solicitação de complementação no prazo estabelecido, sem a devida
justificativa, que deverá estar fundamentada tecnicamente, acarretará no indeferimento e
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arquivamento do processo, com a publicação do respectivo ato administrativo no DOU e

comunicação ao órgão ambiental licenciador.

§ ,19 A contagem do prazo previsto no § l9 deste artigo seú suspensa durante o transcurso do

prazo previsto no § 2e deste artigo.

§ 5e O órgão ambiental licenciador competente deve ser comunicado da suspensão de prazo
referida no § uP deste artigo.

Art. 37. O IPHAN emitirá sua manifestação conclusiva, podendo:

[ - recomendar o prosseguimento do processo de licenciamento sob o aspecto dos bens

acautelados em âmbito federal; e

II - apontar a existência de eventuais óbices ao prosseguimento do processo de

licenciamento, sob aspecto dos bens acautelados em âmbito federal, indicando, quando viável. as

medidas ou condicionantes consideradas necessárias para superáJos.

Parágrafo único. A manifestação se dará com base na apreciação de relatórios parciais e

mencionará claramente a que trecho ou área do empreendimento se refere.

Seçâo V
Da manifestação em relação ao cumprimento das condicionantes e quanto aos planos,

programas, projetos e medidas de controle previstas no Plano Básico Ambiental ou
documento equiYalente.

Art. 38. Instado a se manifestar pelo órgão ambiental competente no período que antecede a

emissão da licença de operação do empreendimento o IPHAN analisará a execução do Programa de

Cestão do Patrimônio Arqueológico e o efetivo cumprimento do Programa de Gestão dos Bens
Culturais Tombados, Valorados e Registrados.

Art. 39. O IPHAN irá verificar o efetivo cumprimento do Programa de Gestiio dos Bens
Culturais Tombados, Valorados e Registrados através da análise do respectivo Relatório de Gestão,
que deverá conter:

I - descrição circunstanciada das ações realizadas com vistas a garantir a preservação e

salvaguarda dos bens referidos no câput impactados pelo empreendimento;

II - descrição circunstanciada das medidas mitigadoras, compensatórias e de controle
implementadas; e

III - descrição circunstanciada das ações realizadas com vistas ao atendimento do inciso VIII do
Art. 13.

fut. 40. A execução do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico deverá ser descrita em
Relatório de Gestão do Patrimônio Arqueológico, que deverá conter:
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I - Relatório de Salvamento, conforme definido no inciso I do Art. 34 e nos termos do inciso I

do Art. 35;

II - Relatório técnico-científico contendo os resultados:

a) do monitoramento arqueológico realizado na ADA;

b) da análise e interpretação dos bens arqueológicos encontrados;

c) da avaliação do estado de conservação dos materiais e sítios arqueológicos; e

d) do inventario dos bens arqueológicos relativos ao Programa.

lll - documento comprobatório de recebimento do acervo acompanhado dos respectivos
relatórios, emitido pela Instituição de Guarda e Pesquisa, do qual conste a discriminação detalhada
do material sob sua tutela;

IV - relato das atividades ligadas à produção de conhecimento. divulgação científica e

extroversão, bem como a apresentação do cronograma das ações futuras; e

V - Relatório Integrado de Educação Patrimonial.

Art. 41. A manifestação conclusiva do IPHAN necessária à operação do empreendimento
resultará da análise do Relatório de Gestão do Patrimônio Arqueológico e do efetivo cumprimento
do Relatório de Gestão dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados.

§ l9 A manifestação a que se refere o caput decorrerá em no máximo sessenta dias a contar da
data de recebimento da solicitação do órgão licenciador.

§ 2e A solicitação de complementações, se houver, se dará em uma única vez e será
encaminhada ao Responsável Técnico e ao Empreendedor, que deverão respondê-la no prazo
máximo de trinta dias.

§ 3e O não atendimento da solicitação de complementação no prazo estabelecido, sem a devida
justificativa, que deverá estar fundamentada tecnicamente, acarretará no indeferimento e

arquivamento do processo, com a publicação do respectivo ato administrativo no DOU e

comunicação ao órgão ambiental licenciador.

§ zP A contagem do prazo previsto no § l9 deste artigo será suspensa durante o transcurso do
prazo previsto no § 2e deste artigo.

§ 5e O órgão ambiental licenciador competente deve ser comunicado da suspensão de prazo
referida no § ,Íe deste artigo.

Att. 42. O IPHAN emitirá sua manifestação conclusiva, podendo

I- recomendar o prosseguimento do processo de licenciamento, sob o aspecto dos bens

acautelados em âmbito federal; e
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II - apontar a existência de eventuais óbices ao prosseguimento do processo de

licenciamento, sob o aspecto dos bens acautelados em âmbito federal, indicando, quando viável, as

medidas ou condicionantes consideradas necessárias para supení-los.

CAPITULO III
DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Art. 43. Para os fins desta Instrução Normativa entende-se por Projeto Integrado de Educação
Patrimonial aquele que contemple concepção, metodologia e implementação integradas entre o
patrimônio arqueológico e os demais bens acautelados.

fut.44. O IPHAN receberá o Relatório lntegrado de Educação Patrimonial em documenro
único contemplando a totalidade dos bens culturais envolvidos.

fut. 45. O Projeto Integrado de Educação Patrimonial será desenvolvido na AID e deverá
conter:

I - definição do público alvo;

lI - objetivos;

III - justificativa;

IV - metodologia;

V - descrição da equipe multidisciplinar responsável;

VI - cronograma de execução, e

V[I - mecanismos de avaliação.

§ le O público alvo a que se refere o inciso I será composto por comunidades impactadas pelos
empreendimentos, empregados envolvidos com o empreendimento, comunidade escolar, inclusive
professores das unidades selecionadas, e gestores de órgãos públicos localizados na AID do
empreendimento.

§ 2l A equipe multidisciplinar responsável pela execução do Projeto deverá, necessariamente,
contar com profissionais da área da Educação.

§ 3e O cronograma podení prever ações a serem desenvolvidas também após o início de
operação do empreendimento.

§ 4l Atividades pontuais, tais como: palestras e ações de caráter exclusivamente promocional,
assim como atividades de esclarecimento e divulgação, não são suficientes parâ câracterizar
Projetos lntegmdos de Educação Patrimonial.
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CAPITULO IV
DA rUBLICAÇÃo nr auronrzlçôrs Do IrHÀN E DAS RESPoNSABILIDADES

DOS PROFISSIONAIS

Art. 46. O empreendedor e o arqueólogo coordenador são responsáveis solidariamente pela fiel
execução das atividades autorizadas pelo IPHAN.

AÍt. 47. O IPHAN somente autorizará a substituição do arqueólogo coordenador mediante
justifi cativa fu ndamentada, acompanhada de:

I - anuência do Arqueólogo Coordenador que será substituído para que novo Arqueólogo
Coordenador dê continuidade aos trabalhos utilizando-se da metodologia por ele concebida; ou

I[ - nova proposta metodológica em substituição àquela de autoria do profissional que estiver
sendo substituído.

§ le A idoneidade técnico-científica do novo Arqueólogo Coordenador, assim como, quando for
o câso, a nova proposta metodológica, estarão igualmente sujeitos às disposições da legislação
vigente.

§ 2e O Arqueólogo Coordenador que se desligar deverá apresentar o relatório das atividades até

então realizadas no pnrzo máximo de trinta dias.

§ 3e A alteração será publicada no DOU

AÍ. 48. Será revogada a autorização concedida pelo IPHAN quando:

I - constatado descumprimento do TCA ou de atividades aprovadas com base na presente IN;

II - constatada a ausência do Arqueólogo Coordenador, ou do Arqueólogo Coordenador de
Campo, do local de realização dos procedimentos autorizados e conforme cronogÍama aprovado; e

III - constatada a má consewação ou guarda inadequada dos bens arqueológicos durante as

etapas de campo e laboratório.

4n.49. Não serão aceitos como Arqueólogo Coordenador ou como Arqueólogo Coordenador
de Campo profissionais que tiverem pendências injustificadas decorrentes da não apresentação
tempestiva de relatórios de outros Projetos ou Programas anteriormente aprovados pelo IPHAN.

Art. 50. Nos empreendimentos de Nível II, sujeitos ao Acompanhamento Arqueológico, tendo
em vista à necessidade de acompaúamento presencial nas diversas frentes de obras, o Arqueólogo
Coordenador ou Arqueólogo Coordenador de Campo ficarão impedidos de receber autorizações do
IPHAN durante a execução do cronograma com o qual estiverem comprometidos.

CAPITULO V
DA RESPONSABILIDADE PELA CONSERVAÇÃO DOS BENS ARQUEOLÓGICOS
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Art. 51. A responsabilidade pela conservação dos bens arqueológicos é do Arqueólogo
Coordenador durante a eopa de campo e da Instituição de Guarda e Pesquisa, após seu

recebimento.

Parágrafo único. Caberá ao Empreendedor executar as ações relacionadas à conservação dos

bens arqueológicos decorrentes do empreendimento, incluindo, quando couber, a conservação de

bens arqueológicos in situ, a viabilização de espaço apropriado para guarda ou a melhoria de

Instituição de Guarda e Pesquisa para bens móveis.

Art. 52. Os bens arqueológicos oriundos dos Projetos ou Programas previstos na presente
lnstnrção Normativa deverão permanecer sob a guarda definitiva de Instituição de Guarda e

Pesquisa localizada na unidade federativa onde a pesquisa foi rcalizada.

§ le Na ausência de instituição que atenda ao estabelecido no caput, caberá ao CNA, mediante
requerimento, aprovar a proposta de destinação de guarda e pesquisa apresentada pelo interessado.

§ 2e Caberá ao CNA, mediante requerimento, aprovar â movimentação de acervos dentro do
território nacional.

§ 3e No caso de formação de acervos museológicos locais, regionais ou nacionais, caberá ao
CNA aprovar a proposta de destinação apresentada pelo responsável legal da instituição requerente.

§ 4e No caso da necessidade de análise dos materiais coletados durante a execução dos Projetos
ou Programas fora da Instituição de Guarda e Pesquisa autorizada, caberá ao CNA aprovar a
proposta do local de análise, sem prejuízo da sua destinação final.

§ 5e O acervo coletado durante todas as etapas da pesquisa arqueológica de um mesmo
empreendimento deverá ser reunido na mesma Instituição de Guarda e Pesquisa aprovada pelo
IPHAN.

§ G O acervo coletado durante todas as etapas da pesquisa arqueológica nos empreendimentos
de que tratâ o § l" do Art. zle deverá ser reunido em Instinrição de Guarda e Pesquisa aprovada pelo
IPHAN, preferencialmente em cada estado de origem.

Art. 53. A Instituição de Guarda e Pesquisa deverá apresentar ao CNA o termo de recebimento
correspondente ao inventário dos bens arqueológicos apresentado pelo Arqueólogo Coordenador do
Projeto ou Programa.

Art. 54. A Instituição de Guarda e Pesquisa deverá apresentar ao CNA relatórios anuais sobre os
bens sob sua responsabilidade.

Parágrafo único. O planejamento e a execução das atividades relacionadas à conservação de
bens arqueológicos deverão ser realizados por profissional ou equipe devidamente qualificada.

CAPITT]LO VI
DISPOSIÇÔES FINAIS

Art. 55. As portarias que autorizam a execução de projetos ou programas publicadas no DOU
não correspondem à manifestação conclusiva do IPHAN para fins de obtenção de licença ambiental.
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Art. 56. As Superintendências Estaduais são as unidades responsáveis pela fiscalização e

monitoramento das ações oriundas da aplicação desta Instrução Normativa, com base nas vistorias
realizadas a partir do cronograma do empreendimento.

Art. 57. Os estudos de que tratam a presente Instrução Normativa, quando realizados em terras

indígenas ou quilombolas, nos termos da Portaria Interministerial ns 60, de 24 de março de 2015,

não eximem pesquisadores, técnicos e demais interessados de obterem junto a Fundação Nacional

do indio - FLTNAI e Fundação Cultural Palmares - FCP as respectivas autorizações relativas ao

cronograma de execução, bem como a autorização da entrada dos profissionais nas áreas

pretendidas.

Art. 58. É crime a apresentação de estudo ou relatório total ou parcialmente falso ou enganoso,
inclusive por omissão, conforme an. 69-A da Lei n. 9.605, de l2 de fevereiro de 1998.

Parágrafo único. Caso constatado indício do crime citado no caput, o Presidente do IPHAN
deverá informar o órgão competente do Departamento de Polícia Federal ou ao Ministério Público
Federal.

Art. 59. Os prazos e procedimentos dispostos nesta Instrução Normativa aplicam-se aos
processos de licenciamento ambiental cujos Termos de Referência ainda não tenham sido emitidos
pelo Orgão Ambiental Licenciador competente na data de sua publicação.

Parágrafo único. Nos processos de licenciamento ambiental que não possuam Termos de
Referência do IPHAN ou autorizações de pesquisas arqueológicas emitidas, o empreendedor poderá
solicitar a aplicação dos procedimentos e critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa.

Art. 60. Não serão exigidos quaisquer estudos sobre os bens culturais acautelados em âmbito
federal para o licenciamento de empreendimentos em áreas degradadas, contaminadas, eletrificadas,
ou de alto risco, desde que comprovadamente periciadas.

Art. 61. Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do IPHAN.

Art. 62. Revoga-se a Portaria IPHAN ne 230, de l7 de dezembro de 2002

Art. 63. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação

Jurema Machado
Presidenta
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Níve I I
De baixa interferência sobre as condições vigentes
do solo. localizados em áreas alteradas, não

coincidentes com sítios arqueológicos cadastrados.

Apresentação de Termo de Compromisso
do Empreendedor - TCE, conforme art.
15.

Nível tl
De baixa e média interferência sobre as condições
vigentes do solo e cujas características e dimensões
sejam compatíveis com a adoção de ajustes ou
medidas preventivas em campo.

Acompanhamento Arqueológico,
conforme aís.16 e 17.

Nivel III

De média e alta interferência sobre as condições
vigentes do solo, grandes áreas de intervenção, com
limitada ou inexistente flexibilidade para alterações
de localizâçâo e traçado.

Elaboração do Projeto de Avaliação de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico a ser
previamente autorizado por Poíaria do
IPIIAN, e procedimentos subsequentes,
conforme ans. 18 e 19.

Nível IV

De média e alta interferência sobre as condições
vigentes do solo e cujo traçado e localização
precisos somente serão passíveis de definição apos

a fase de Licença Prévia ou equivalente.

Elaboração do Projeto de Avaliação de

Potencial de Impacto ao Patrimônio

Arqueológico a ser previamente

autorizado por Poíaria do IPHAN e

procedimentos subsequentes, conforme

ans.2l e 22.

Não se aplica -
NA

Empreendimentos que o IPllAN, r priori, não exigiá a aplicação desta lnstrução Normativa,
sem prejuizo da incidência da Lei n.'3.924 de 26 dejulho de 1961.
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ANEXO II
Tabela ordenada por Tipologia

TIPOS DE EMPREENDIMENTOS
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N' Empreendimentos Detslhrmento Sub-detslhsmento Nivel

I AEROPORTOS Implantação de novos aeropoíos III

2 AEROPORTOS Ampliação de pistas e pátios Área não Iicenciada II

3
AEROPORTOS Ampliação de pistas e pátios Área licenciada

4 AEROPORTOS
Ampliação de terminais de
passageiros

Área não licenciada lt

5 AEROPORTOS
Ampliação de terminais de
passageiros

Area licenciada I

6 AEROPORTOS Manutenção de pistas e pátios NA

'7

AGROPECUARIA
Áreas de Replantio

Areas de Replantio, sem
alteração de profundidade no
solo

NA

8

AGROPECUÁRTA
Áreas de Plantio e

Reflorestamento (permanente e

sazonal), e Infraestrutura

Implantação Area até 100 ha NA

9

AGROPECUÁRIA
Á reas de Plantio e

Reflorestamento (perÍnamente e
sazonal ), e Infraestrutura

Implantação Area de l0l até I .000 ha II

l0

AGROPECUÁRIA
Áreas de Plantio e

Refl orestamento (permanente e

sazonal), e Inftaestru tura

Implantação Area superior a 1.001 ha III

l1
AGROPECUÀRIA
InÍiaestnltura Implantação

Armazéns, silos e congêneres
de grande pone II

t2 ENERGIA
Ampliação e/ou extensão de
Linhas de Distribuição

De até 138 KV I

l3 ENERGIA Implantação de Linhas de
Transmissão / A partir de l3E KV IV
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t4
ENERGIA Ceração

Implantação de Usina
Hidrelétrica / LrHE,
Aproveitamento Hidrelétrico /
ÂHE e Pequena Central
Hidrelékica / PCH

r5 ENERGIA Geração

Implaltação de Usinas
Termoelétrica / UTE e

Termonuclear / UTN
lll

l6 ENERGIA Geração
lmplantação e ampliação de
Parque Eólico

Pátio de aerogeradores IV

l7 ENERGIA Geração
Implantação de Subestação

Parque Eólico
III

l8 ENERGIA Geração
Implantação de vias de Acessos
de Parque Eólico

II

I9 ENERGIA Geração
Arnpliação de Subesração de
Parque Eólico

Dentro de área licenciada

ENERGIA Geração
Ampliação de Subestação de
Parque Eólico

Fora de área licenciada III

2t ENERGIA Geração
Ampliação de vias de Acessos de
Parque Eólico

Dentro de área licenciada I

22 ENERCTA Geração
Ampliação de vias de Acessos de

Parque Eólico
Fora de área Iicenciada t

23 ENERCIA Geração
Ampliação de Usinas
Termoelétrica / UTE e
Termonuclear / UTN

Dentro de área licenciada I

24 ENERCIA Geração
Ampliação de Usinas
Termoelétrica / UTE e
Termonuclear / UTN

Fora de área licenciada III

25
ENERGIA Geração

Ampliação de Usina Hidrelétrica
/ [IHE, Aproveitamento
Hidrelétrico / AHE e Pequena
CentÍal Hidrelétrica / PCH

Dentro da área licenciada I

2lt
ENERGIA Ceração

Ampliação de Usina Hidrelétrica
/ LIHE, Aproveitamento
Hidrelétrico / AHE e Pequena
Central Hidrelétrica / PCH

Fora da área licenciada III

27 ENERGIA Geração
Manutenção de Usinas
Termoelétrica / UTE e

Termonuclear / UTN
NA

28 ENERGIA Transmissão
Implantação de Subestação e
Estação Transformadorq
incluindo Canteiro e Bota fora

III

29 ENERGIA Transmissâo
Ampliação de Subestação e
Estação Transformadora,
incluindo Canteiro e Bota fo.a

Dentro da área licenciada NA

Êr 8432/2007
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30 ENERGIA Transmissão
Ampliação de Subestâção e

Estação Transformadora,
incluindo Canteiro e Bota fora

Fora de área licenciada III

3t ENERGIA Transmissão
Manutenção de Subestaçâo e
Estação Tran sform adora.

NA

32 ENERGIA BioçombustíYel Implantação de Usina lll

33 FERROVIAS
Implantação de Ramal NÃO enquadrado no Art. 3e

da Res. CONAMÁ 349/2004
II

34 FERROVIAS Implantação de Ferrovias III

35 FERROVIAS
Manutenção, Reparação e

Melhoria
NA

36 FERRO\'IAS
Duplicação/Ampliaçâo de
Ferrovia

DENTRO da FAIXA de
DOMINIO I

37 FERROVIAS DuplicaçAo ç Ampliação FORÂ da Faixa de Domínio III

38 FERROVIAS Impla ação de Ramal
Enquadrado no Art. 3e da

Res. CONAMA 349/2004
I

39 FERROVIAS
Implantação: Pátio e Unidades de
Apoio

NAO enquadrado no An- 3e

da Res. CONAMA 349/2004
II

40 FERROVIAS
Implantação: Pátio e Unidades de
Apoio

Enquadrados no Art. 3e da
Res. CONAMA 349/2004

I

4t FERROVIAS
In$alação de Canteiro, Jazidas /
Operaçôes de Empréstimo e Bota
Fora

DENTRO da Faixa de
Domínio

NA

FERROVIAS Instalação de Canteiro FORA da Faixa de Domínio I

43 FERROVIAS
Instalação de Jazidas / Operaçôes
de Empréstimo e Bota Fora

FORÁ da Faixa de Domínio II

44
FERROVIAS

Instalação de Obras de arte
especiais: Túneis, Pontes e
Viadutos

NAO enquadrado no Aí. 79

da Res. CONAMA 349/2004
e FORÂ DA FAIXA de
domínio

II

45
FERROVIAS

Instalação de Obras de arte
especiais: Túneis, Pontes e
Viadúos

NÃO enquadrado no Aí.7e
da Res. CONAMA 349/2004
e DENTRO DA FAIXA de
dominio

I
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46 FERROVIAS
lnsralação de Obras de arte
especiais: Túneis, Pontes e
Viadutos

47 FERROVIAS Duplicação e Ampliação: Ramal
NÁO enquadrado no Art. 3e

da Res. CONAMA 349/2004
lt

4E FERROVIAS Duplicação e A mpliação: Ramal
Enquadrado no Aí. 3e da
Res. CONAMA 34912004

49 FERROVIAS
Duplicação e Ampliação: 3e

Trilho, Pátio e Unidades de

Apoio

NÃO cnquadrados no Art. 3e

da Res. CONAMA 349/2004
II

50 FERROVIAS
Duplicação e Ampliação: 3e

Trilho, Pátio e Unidades de
Apoio

Enquadrados no Âí. 39 da

Res. CONAMA 349/2004
I

5l

INFRÂE STRUTURA URBANA

lmplantação de edificações
destinadas a conjuntos
habitacionais, indústrias, centros
comerciais, educacionais,
institucionais, hospitalares e

demais ouFos usos urbanos, sem

abertura de sistema viário

Area de projeção das

edificações de até 5000m1
NA

52

TNFRÁESTRUTIJ'RA URB ANA

Implantação de edifi cações

destinadas a conjuntos
habitacionais, indústrias, centros
comerciais, educacionais,
institucionais, hospitalares e

demais outros usos urbanos, sem
abenura de sistema viário

Area de projeção das

edificaçôes superior a

5000m'
II

53 INFRAESTRUTI]RÁ URBANA
Implantação de mobiliiírio
urbano, infiaestrutura cicloviária,
acessibilidade

NA

54
INFRAE STRU TURA URBANA

Áreas de destinação de rçsíduos
sólidos / lixão (lodo, sólidos,
aquoso, sanitário) e esrações de
transbordo

Área aré 10.000m2 I

55
INFRÂESTRUTTIRÂ URBANA

Areas de destinação de resíduos
sólidos / lixão (lodo, sólidos,
aquoso, sanitário) e estações de
transbordo

Área superior a 10.000m: III

56

INFRÁE STRUTURA URBANA
- Drenagem urbana e manejo de
águas pluviais

lmplantação e ampliação de
barragens e reservatórios de
amortecimento de cheias

I

5',?

INFRAESTRUTIIRA I,'RBANA
- Drenagem urbana e manejo de
águas pluviais

Melhorias, reforma ou
manutenção de barragens e

reservatórios de amortecimento
de cheias

NA

5t
INFRAESTRUTTIRÁ URBANA
- Rede elétrica urbana

Implantação de posteamenlo em
vias urbanas existcntes

De baixa tensão NA

59
INFRÁESTRUTURA URBANA
- Rede elétrica urbana

Implantação de Estação de
Energia / Estação
Transformadora e Subestação dç
Energia

Em área de projeção inferior
a 5.000 m] NA

Enquadrado no An. 7e da

Res. CONAMA 349/2004
NA

r- 8.3272001
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60
INFRAESTRUTURÂ URBANA
- Rede elétrica urbana

Implartação de Estação de

EneBia / Estação
Transformadora e Subestação de

Energia

Em área de projeção superior
a 5.001 m:

I

6l
INFRÁESTRUTURA IJ.RBANA
- Rçde elétrica uóana

Implantação/ampliação de redes

subterrâneas de energia e dados
(TV, Telefoni4 Fibra ótic4 etc.)

NA

62
INFRAESTRUTURA URBANA
- Rede elétrica uóana

Ampliaçâo de capacidade de
redes subterrâneas

Utilizando leito existente NA

63

IMRAESTRUTURA URBANA
- Sistema de distribuição de grás

encanado

lmplantação/ampliação de redes

subterrâneas
NA

64
INFRÁESTRUTURA URBANA
- Sistema de distribuição de gás

encanado

Ampliação de capacidade de
redes subtenâneas

Utilizando leito existente NA

65

INFRÁESTRUTI,'RÁ LIRBANA
- Sistemas de

abastecimento/distribuição/coleta
de água e esgotamento sanitário

Implantação de reservatórios de
tratamento de água, de estações

de tratamento de esgotos,
estações elevatórias, de

bombeamento e de recalque

Somatório da área de
projeção das edifi cações

inferior a 5.000 m2

NA

66

IMRAESTRUTURÁ TIRBANA
- Sistemas de
abastecimento/d istribuição/coleta
de água e esgotamento sanitário

Implantação de reservatórios de

tratamento de água, de estações

de tratamento de esgotos,
estações elevatórias, de
bombeamento e de recalque

Somatório da área de
projeção das edifi cações

supenor a ).U00 m-
II

INFRAESTRUTLIRA URBANA
- Sistemas de
abastecimento/distribuição/coleta
de água e esgotamento sanitário

Implantação/Ampliação de
banamentos para elevação de
nívcl e/ou acumulação de rígua
para captação para abastecimento
público de água

I

68

INFRAESTRUTURA TJRBANA
- Sistemas de
abastecimento/distribuição/coleta
de água e esgotamento sanitário

I mplantaçâo/Ampliação/Duplica

ção de adutoras e redes de
distribuição de água, redes

coletoras, i nterceptores e

emissários de esgotos

Fora de vias públicas urbanas
e de faixas de domínio de
rodovias e de estradas
vicinais

II

69

INFRAESTRUTURA IJRBANA
- Sistcmas de
abastecimento/d istribuição/coleta
de água e esgotamento sanitário

I mplantação/A mpliação/Dupl ica

ção de adutoras e redes de

distribuição de águ4 redes
coletoras, interceptores e

emisúrios de esgotos

Em vias públicas urbanas
e/ou faixas de domínio de
rodovias e de estradas
vicinais

NA

'70

INFRÁESTRUTT'RA T,RBANÂ
- Sistemas de
abastecimento/distribuição/coleta
de água e esgotamento sanitário

I mplanração/Ampliação/Dupl ica

ção de sistemas simplificados de
abastecimento de água e de
esgotamento sanitário

I

7l LOTEAMENTOS lmplantação Area de até 6 ha I

72 LOTEAMENTOS Implantação
Area superior a 6 ha e aré 30
ha

II

73 LOTEAMENTOS I mplantação Área superior a 30 ha III

F.8432200'

DOCr0306a76/201t

]lililillllllllllllllill]illll ll

PÂG:1313

25



74 MINERAÇÃO
lmplantação de Exploração de
Jazida e InfraestÍutura

75 MINERAÇÃO
Ampliação de Exploração de
Jazida e Iníiaestrutura

III

'76 PETRÓLEO E GAS
Execução de furos para estudo
sísmico em terra

I

'77 PETROLEO E GAS
Execução de furos de exploração
em tera I

7E PETROLEO E GAS
Implantação de Refinarias de
petróleo e giás

III

79 PETRÓLEO E GAS
Implantação e ampliação para
extensão de Duto terrestre e

submarino
III

80 PETROLEO E GAS
Aproveitamento de leito
existente para construção de
Duto teÍestre e submarino

FORÁ da faixa de domínio III

8t PETROLEO E GAS
Aproveilamento dç leito
existente para consÍução de
Duto terrestre e submarino

DENTRO da faixa de
domínio

t2 PETRÓLEO E GAS
Ampliação de Refinarias de
petóleo e giás

Dentro da área licenciada I

83 PETROLEO E GAS
Ampliação de Refinarias de
petróleo e gás

Fora de área Iiçenciada III

84 PORTOS
Execução (a l' vez) de
Dragagem e derrocamcnto

III

E5

PORTOS
Implantação de Instalação
Portuária

FORA da ráLrea do porto
organizado, incluindo os
acessos lerrestres (guia
corrente, molhes e quebra
mar), bem como os acessos
rodoviários.

III

86

PORTOS
Ampliação de Instalação
Portuária

DENTRO da área do pono
organizado, incluindo os
acessos lerrestres (guia
corrente, molhes e quebra
mar), bem como os acessos
rodov iários.

I

8',7 PORTOS
Manutenção / Aprofilndamento
de Dragagem e derrocamento NA

t8 RECURSOS HiDRICOS

lmplantação / Ampliação de
Açudes / Barragens (ou
Barramentos, inclusive de
amonecimento)

De pequeno porte (até l0 ha

de área de alague)
I

)Í ú32nAa1
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89
RECURSOS HÍDRICOS

Implantação / Ampliação de

Açudes / Barragens (ou
Barramentos, inclusive de
amortecimento)

De médio e grande pone
(acima de l0 ha de área de

alague)
It

90
RECURSOS HIDRICOS

Implanhção de Adutoras, Redes

de Abastecimento e Coletoras de
Água ou Esgoto, tnterceptores e

EmissáÍios de Esgoto

Do tipo superficial I

91
RECURSOS HiDRICOS

lmplantação de Adutoras, Redes
de Abastecimento e Coletoras de

Água ou Esgoto, lnterceptores e

Emissários de Esgoto

Com escavação II

92 RECURSOS HIDRICOS Implantação de Canal Ártificial Abertura de novo canal
artifiçial

III

93 RECURSOS HIDRICOS
Implantaçâo de Integração /
Transposição de Bacias

III

94 RECURSOS HIDRICOS
lmplantação de Eclusa - sistema
de transposição de desníYel

III

95 RECURSOS HiDRICOS
lmplantação de Canteiro, Jazidas
/ Operações de Empréstimo e
Bota fora

II

96 RECURSOS HIDRICOS
lmplantaçâo de Poções
(Perfuração)

NA

9',7 RECURSOS HIDRICOS
Implantaçâo de Poço
tubular/Estação de captação e

bombeamento
I

98 RECURSOS HIDRICOS
lmplantação / Ampliação de
Infraestrutura de irrigação

Em áreas cultivadas I

99 RECURSOS HIDzuCOS
lmplantação / Ampliação de
Projeto Públic! de Irrigação

II

100 RECURSOS HIDRICOS
Implantação / Ampliação de
Rede de microdrenagem

I

l0l
RECURSOS HIDRICOS

lmplantação / Ampliação /
Duplicação de Adutoras, Redes
de Abastecimento e Coletoras de
Água ou Esgoto, Interceptores e
Emissários de Esgoto

DENTRO da faixa de
domínio

t02 RECURSOS HIDRICOS
Ampliação (a l" vez) de
Hidrovias

De canal existente. inclusive
dragagem e denocamento

lll

103 RECURSOS HIDRICOS
Ampliação de Eclusa - sistema
de Úansposição de desnível

II

104 RECURSOS HÍDRICOS
Ampliação de Integração /
Transposição de Bacias

III

)Í q32DAA.
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t05 RECURSOS HÍDruCOS
Manutenção de Rede de

microdrenagem
NA

106 RECURSOS HíDRICOS
Manutenção de Projeto Público
de IrÍigação

NA

t0'1 RECURSOS ÚDRICOS Manutenção de Poços NA

r0t RECURSOS TIÍDRICOS
Manutenção de Eclusa - sistema
de transposição de desnível

NA

r09 RECURSOS HIDRICOS
Manutenção de Infraestrutura de

irrigação
Em áreas cultivadas NA

n0 RECURSOS HIDRICOS

Manutenção de Adutoras, Redes

de AbÀstecimento e Coletoras de

Água ou Esgoto, Interceptores e

Emissários de Esgoto

NA

lll RECURSOS HIDRICOS
Manutenção de Açudes / Diques
/ Barragens (ou Barramentos,
inclusive de amortecimento)

DENTRO da faixa de

depleção
NA

l l2 RECURSOS HIDRICOS
Manutenção de Integração /
Transposição de Bacias

NA

ll3
RECURSOS HÍDRICOS

Atividades de manutenção e

melhoramento, tais como:
dragagens de manutenção,
desobstrução e limpeza, obras de
proteção de pilares de pontes e
margens, espigões e diques.

NA

I l4 RECURSOS HÍDRICOS Recuperação de Bacias Em área de até 100 ha I

115 RECURSOS HIDRICOS Recuperação de Bacias Em área entre 101 e 1.000 ha lt

I l6 RECURSOS HÍDRICOS Recuperação de Bacias Em área superior a L001 ha I

I l'l RODOVIAS Implantâção
Enquadrado no Art.3e, § le
daP.MMA2E9l2013 II

ll8 RODOVIAS Implantaçâo

NÃO enquadrado no Art. 3e,

§ le da P. MMÁ 289/2013 e

DENTRO DA FAIXA de
domínio

II

I l9 RODOVIAS Implanração

NÃO Enquadrado no Art. 3e,

§ le da P. MMA 289/2013 e

FORA DA FAIXA de
domínio

III

t20 RODOVIAS
Instalação de Canteiro, Jazidas /
Operações de Empréstimo e Bota
Fora

Autorizado pelo An. 19, V e
Vl da P. MM,{ 289/2013

NA

e1 8a32nOC1
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t2t RODOVIAS
lnstalação de Canteirc,laziÀLs /
Operações de Emprestimo e Bota
Fora

NÃO enquadrado no Arr. l9
da P. MMA 2E9l2013

I

t22
RODOVIAS

Instalação de Obras de aíe
especiais

NÂO enquadrado no Aí. 19,

I, II e lll da P. MMA
289/2013 e FORÁ DA
FAIXA de dominio

II

t23 RODOVIAS
lnstalação de Obras de ane
especiais

NÃO enquadrado no AÍt. 19,

l, ll e III da P. MMA
2t9l2013 e DENTRO DA
FAIXA de dominio

I

124 RODOVIAS
lnstalação de Obras de ane
especiais

Enquadrado no Art. 19, t, ll e

III da P. MMÂ 2E9l2013
NA

125
RODOVIAS

Ampliação da Capacidade /
Duplicação de Rodovia

NÃO enquadrado no An. 19,

III da P. MMA 289/20t3 e
DENTRO da faixa de
domínio

I

126 RODOVIAS
Ampliação da Capacidade /
Duplicação de Rodovia

NÂO enquadrado no Aí. 19,
III da P. MMÁ 289/2013 e

FORA da faixa de domínio
III

t27 RODOVIAS
Ampliação da Capacidade /
Duplicação de Rodovia

Enquadrado no Art. 4r da P
MMA 2t9l2013

t28 RODOVIAS
Ampliação da Capacidade /
Duplicação de Rodovia

Enquadrado no Aí. 4e da P
MMA 2E9l2013, Fora da
faixa de domínio

III

t29 RODOVIAS
Ampliação da Capacidade /
Duplicação de Rodovia

Autorizado pelo Art. 19, III
da P. MMA 2t9l2013

NA

130 RODOVIAS Pavimentação
NÁO Enquadrado no Art. 3e,

§ le e 2s, e 19, da P. MMA
289/2013

r3l RODOVIAS Pavimentação
Enquadrado no Ad. 3e, § le e
2e da P. MMÁ 2E9l2013

I

132 RODOVIAS Pavimentação
Enquadrado no Aí. l9 da P
MMA 2E9l2013

NA

133 RODOVIAS Melhoramento
Autorizâdo pelo Art. 19, ll da
P. MMA 289/20ti NA

t34 RODOVTAS Melhoramento
NÁO enquadrado no Art. )9,
Il da P. MMA 2E9l2013

NA

135 RODOVIAS Manutenção (Conservação,
Restauração e Recuperação)

Autorizado pelo AÍ. 19, I da
P. MMÂ 289l20r 3

NA

136

TRÁNSPORTE PUBLICO -
Aquaviário

Implantação e ampliação de
portos, te rminais, estações,
paradas, pátios de manutenção, e
est uturas de apoio (píer, marina)

I

,_ 8132/200r
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137
TRANSPORTE PUBLICO -
Aquaviário

lmplantação de obras de arte
(úneis, pontes, viadutos) e

eclusas

138
TR.ANSPORTE PUBLICO .
Metm-ferroviário

Implaniação e Ampliação de
linhas

Subterrâneq nível do solo e
aéreas

tII

139

TRANSPORTE PUBLICO -
Metro-ferroviário

lmplantação de terminais,
estações, paradas, pátios de
manutenção, oficinas, postos de
abastecimento, terminal de carga
e estruturas de apoio

Somatório da área de
projeçâo das edifi cações

infcrior a 5.000 m2 NA

140

TRÂNSPORTE PÚBLICO -
Metro-fenoviário

Implantação de terminais,
estaçôes, paradas, pátios de
manutenção, oficinas, postos de

abastecimento, terminal de carga
e estruturÀs de apoio

Somatório da área de
projeção das edificações
superior a 5.000 m'? ll

l4l
TRANSPORTE PUBLICO -
Met ro - ferrovi ário

Implantação de obras de arte
(túneis, pontes, viadutos)

II

142
TRÁNSPORTE PI,tsLICO -
Metro-ferroviário

Duplicação
DENTRO da faixa de
domínio

NA

143
TRANSPORTE PUBLICO -
Me tro-fenoviário

Duplicação FORA da faixa de domínio I

144
TRANSPORTE PUBLICO .
Metro-ferroviário

Ampliaçâo de tcrminais,
estaçôes, pamdas, pátios de
manutenção e estmturas de apoio

Somatório da área de
projeção das edifi cações
inferior a 5.000 m2

NA

145
TRANSPORTE PUBLICO -
MetÍo-ferroviário

Ampliação de terminais,
estações, paradas, pátios dc
manutenção e estruturas de apoio

Somatório da área de
projeção das edifi caçôes
superior a 5.000 m2

I

146
TRANSPORTE PUBLICO -
Metro-fe rroviário

Segregação de linhas, inclusive
3o trilho, melhoramentos de áreas

de apoio

DENTRO da faixa de
domÍnio

NA

t4'7
TRANSPORTE PUBLICO -
Metro-fenoviário

Segregação de linhas, inclusive
3'trilho, melhoramentos de áreas
de apoio

FORA da faixa de domínio I

148
TR,ANSPORTE PIJtsLICO -
Metro-ferroviário

Regularizâção de
empreendimentos implantados

Anterior à Res. COr'"AMA
349/04

NA

t49
TRANSPORTE PUBLICO -
Metro-fe noviário

Modemização,
Reforma,Melhoria de ofi cinas
sem ampliação da área de
projeção das edifi cações

NA

r50
TRANSPORTE PÚBLICO -
Rodoviário

Implantação de terminais,
estações e paradas e pátios de
manutenção

Somatório da área de
prcjeção das edificações até
5.000 m'?

NÂ

l5t
TRÁNSPORTE PUBLICO -
Rodoviário

Implantação de terminais,
estaÉes e pátios de manutenção

Somatório da área de
projeção das edificações
superior a 5.000 m'?

II

t52
TRÁNSPORTE PUBLICO -
Rodoviário

3r Via e manutenção, mclhoria
e/ou restâuração de vias

DENTRO da faixa de
domínio

NA

:, B.{ 32,?001
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153
TRANSPORTE PÚtsLICO -
Rodoviário

3r Via e manutenção, melhoria
e/ou restauração de vias

t54
TRÁNSPORTE PÚtsLICO -
Rodoviário

Implantação dc acessos ou
contomos rodoviários e b-avessia

urbana e/ou de novas vias
II

t55
TRANSPORTE PTIBLICO .
Rodoviário

Pavimentação de acessos ou
contomos rodoviários e travessia
urbana e/ou de novas vias
urbanas

t

156
TRANSPORTE PUBLICO -
Rodoviário

Implantação/Ampliação de vias
ou obras de arte (túneis, pontes,
viadutos)

II

t57 TRÂNSPORTE PTIBLICO
Implantação de Teleférico,
Funicular (Plano lnclinado) e
Elevador

t

a' sal2Qaa-
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ANEXO III

TERMO DE COMPROMISSO DO EMPREENDEDOR_TCE

Processo No: Unidsde Administrativa do IPEAI\':

III. Representrtrte legal do empreendedor junto so IPEAN

Nome:

vínculo com o emprcendedor:

Endereço: (Ru4 Av., Rod., etc)

No/Km:

Complemento:

I. IdentiÍicação do Empreendedor

Rrzão Social ou Nome:

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: Inscriçío Estadual:

Endereço: (Ru4 Av., Rod., etc)

No/I&n:

Complemento:

Bairro/Locslidade:

Município: UT'

CEP: Telefone:

FâI: Csira Postsl:

E-mail:

Il. Identificação do Empreendimento

Rrzáo Social ou Nome:

Nome Fantasiâ / Apeüdo:

CNPJ/CPF: Inscriçío Estadual:

Endereço: (Rua, Av., Rod., etc)

No/Km:

Complemento:

Bairro/Localidade:

Município: UF

CEP: TeleÍone:

Fax: Caixa Postal:

E-mail:

32
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Bai.rro/Locslidsde:

Município: uI'

CEP Telefone:

Fsx: Caixa Postrl:

E-mail:

Endereço para Envio de
Correspondência

lV. Situaçío do Emprcendimcnto junto ao Orgão Ambiental Licenciador Responsável

Órgío Ambiental Responsóvel:

O empree[dimento possui
rlguma licença ambiental? flsim flruao Discriminar:

Licença Ambiertrl Requerida:

Número do Processo no Órgâo
Ambientsl:

Há out.as instituiçõês
cnvolüdas no licenciamento? Esim ENão Discriminar:

ínome do emDreendedor) . devidamente identificado no Quadro I acima, neste ato

representado por nome do re resentante le ldoem endedor portador(a) da carteira dan

caneiradeidentidadeno-,inscrito(a)noCPFsobono
na qualidade de responsável, junto ao IPHAN, pela implantação/execução do empreendimento

especificado no Quadro II deste Termo, responsabiliza-se, a partir desta data, na hipótese de

oconência de achados de bens arqueológicos na área do referido empreendimento pela conservação

provisória do(s) bem(s) descoberto(s) e compromete-se a adotar as seguintes providências:

I. Suspender imediatamente as obras ou atividades realizadas para a construção do

empreendimento;

Il. Comunicar a oconência de achados à Superintendência Estadual do IPHAN;
III. Aguardar deliberação e pronunciamento do IPHAN sobre as ações a serem executadas;

IV. Responsabilizar-se pelos custos da gestão que possam advir da necessidade de resgate de

material arqueológico.

O descumprimento deste Termo de Compromisso acarretará a imediata paralisação administrativa
da obra./empreendimento, sem prejuízo da adoção das medidas cíveis e penais cabíveis.

Por fim, DECLARA, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas no presente

Termo.

Dâtâ
Vínculo com a empresa

Assinatura

lo via (IPHAN)
2o Via (Responsável Legal)

Nome do responsável técnico
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AllExo Iv

TERMO DE COMPROMISSO DO ARQUEOLOGO COORDENADOR - TCAC

Processo No: Unidade Administrstivr do IPHAN:

I. IdentificaçIo do Responsável Tecnico pelos Estudos previstos pela Lti 3.924161

Nome:

CPF:

Endereço: (Ru4 Av., Rod.,
etc)

No/Km:

Complemento:

Bairro/Localidade:

Municipio: UF

CEP: Telefone:

Fax: CaixE Postal:

E-mail:

II. Identiíicação do Empreendimerto

Razlo Social ou Nome:

Nome Fantssis / Apelido:

CNPJ/CPF:
Inscrição
Estsdusl:

Endereço: (Ru4 Av., Rod.,
etc)

No/t(m:

Complemento:

Bsirro/Locslidade:

Município: UF

CEP: Telefone:

Frx: Caixa Postal:

E-mail:

III. Tipologia do Empreendimento

Nivel: <1, 2, 3 ou 4>

Tipo de Estudo 8 ser
executedo:

IV. Equipe de Profissionais elvolüdr no Processo

Nome:

34
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Formaçâo profissional:
Âtiüd8de que

iú desenvolver:

CPF:

Endereço: (Rua, Av., Rod.,
ctc)

E-msil:

Nome:

Formaçlo profissional:
Atividâde que

irá desenvolver:

CPF:

Endereço: (Ru4 Av., Rod.,
etc)

E-mail:

v. Dados Complemelltrres

Este Empreendimento esú
relâcionado s outro processo
rdministrativo do IPEAiI?

Sim ! ruao

Justificâtivs:

Em caso positivo
citar o no dos
pÍoces§os

relacionados:

O Empreendimento está inserido
em algum program, de Govertro?

I

Caso positivo citar
o(s) programa(s):

Irstância Administrrtivâ do
IPHAN responsável pclâ análise
de§te processo:

(nome do Aroueó[ooo Coordenador) portador da carteira no

inscrito no CPF sob o n' residente na

no Estado

responsável tecnico, nos termos do art. 9" da Lei 3.924161, pelos estudos arqueológicos

relacionados ao empreendimento acima identificado, DECLARA, sob âs penas da lei, que as

informações prestadas no presente termo são verdadeiras e que está ciente de que a falsidade de

qualquer dessas informações constitui crime, na forma do Artigo 299, do Código Penal (pena de

reclusão de I a 5 anos e multa).

Data
Vínculo com a empresa

Nome do responsável técnico Assinatura

lo via (PHAN)
2o Via (Responsável Legal)
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GOVERTíO DO ESTADO DÊ TIIINAS GERAIS
*í,aLrL clc Éalrdo da Malo AmblÊntg e De3envolvimcnlo Sustentável
Arpaíl||tardancla dê }lalo Ambiente ê Dosgnyolvlmento Sustentávet

OF/SUPRAM-NM NO 12751201 6
Monües claros, 7 de Merço de 2015

REF.: ARQUIVAMENTO OE PROCESSO

PÍezados Senhores:

Servimos do PÍesente para inÍormar que esta iiuperintenrlôncrir Êr()cc(lcrr jr,,

aíquivamento do procosso dê R€validaçáo do Lrcença de Operacáo UEVi.O ,,

08432!2@7 lO0rJ2O12 do emqeendedor COMPANH IA FERROLIGAS MI NAS G r: rê l S
- MINASLIGAS, CNPJ 16.933.59CV0001 -45, cujes atividâdes localizam-sê no rnr.iniciDr,r
de BuritizêiÍo/Mc, motivedo pelo nâo atendimento de íorma comolela Co ped d,) ..
iníoímaÇoes complementares coníoíme oÍÍcios SUPRAM NM nr 434,2Cr2 e SUPRAI,'I
NM no 4421201 5 de 2610612012 ê 1 6i05/201 3 respectivamente que Íoratr LicvrdaÍIrerrl,'
enviados e recebidos pelo empreendedor.

SaLentamos o empíêêndimento gerá objeto dÊ íiscalizaçào e o desacordo cor ir ,r

dispoGio nos aúgo río, 5p e demais do Decreto 44.844108 sujeilará o empreendedoí .,

apuraçáo de eventuáis inÍÍaçÕes ambientais, de acoído com a ler.

Salientemos também que, em caso de constataÇâo de débito de naiureza:i1tb,cr',.,'
para o reÍerido empleendimento, os autos do processo no O843220Q7,0O2 20)2 sa \,)

íem€drdos à Ass€ssoíie Jurídica da SEMAD para que os ÍTresmos so il :

encaminhados à Ádyacag,a G9íEl do Eslado para inscÍiçáo do débito ,Je rralurs.,r
ambrental eín dívü:la atíva do Estado-

Res6alta-se, ainda, que o aíquivamenlo do presente processo nàc, :ri1r!'0, '-,
abeítuía de novo pÍocesso, desde que compÍovada a incxisiêrrc;.1 ce ':,,i-,ir,- , '

natureza ambiental ê desde que náo implique reaproveitamento cus cuslcs rr-í.--ror-lrr:
ao píocesso ora arquivado.

Ateôclosamente.
t,/

que M. aArámis M elu
SupeÍrntendente Regional 0ê Regularizaçáo Aí,,ürentai do Nortc ca ',,i í.iis

Companhie Fcfioligaà dB MInac Gerals - tllNASLlGAS.
Responsável: Enao de Melo BaÍbosa. - Supervisor da Admiôislraca,J F!u!'cslit'

Rua PaÍarba, na 1122 - Fu^cionárros.
TereÍone (O31)32623205 - (031) 32612655.
Belo Hoíizonle/MG CEP: 30. 130- 1 4l .
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COVER'{O DO E§TADO DE MINA§ CERAIS
§cÊrEbÍb dc E lrdo dc Mclo Amblclte c De*Dvolvimsnto Sustenlávcl
§lpcdrtcrdlrdr R4loarl de Regulrdzrglo Ambleàtrl
Suprem Nortc dr Minos

lFúnl-lclÇÂo xo nrÁRlo oFroAL DE MrNAs GERATs

DIARIO DO EXECUTIVO

DATA:23103/20t6 P GINÀ: 27

0 Supcrintcndenre Regional de Meio Ambiente do None de Minas toma público o

arquivamcnto dos processos a seguir: l) Licença de Operaçâo Corretiva: 'l{enalo

Petkov c Outro/Fazcnda Petkov - Bovinocultura dc cone extensir'o. produçrlo de

carvâo vegael, orimda de íloÍçrta plailoda, suinocultura (crcscimento c terminaçào,;.

lilviculüm, furrmrLÉo de raçõcr balanceadas e de clim€nos preparados para

animais e çulturas anuais - BuritizeirolMc - PA/N' 09733/2004/001i 201 3 ' Classc .i.

Motivo: Nã«.r apresentação a informações complcmentares. 2) Rcvalidaçâo de Liccnça

de Operaçâo: rCompahia Ferroligas Minas CeraiVFazenda Fanura - Silriculturl e

produçâo de carvão vegetal oÍiunda de florcsu plantada - Buritizeiro/MG - l)A'\"

Ot43?/2W1lW2n0l2 - Classe 5. Molivo: Não atendimento a inÍormaçôcs

complemenures. (a) Arsmis Mameluque Mota. Superintendente Regional de \lcio

Ambirnte Nonr de Minas.

,\r. -losé 
(.orrca .\lachado, S/N llairro lbtturuna - llottres Clar,-,. \l(;

CLPI 39rfi4-0{fi - 'Icl: (38';3224 75(lU l'ax:i (3E) 3221 ,-538

uvo. mcioaa bi cat t . mX,gn u b r
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Montes ClaÍos

FORUM DE MONTES CLAROS
R R.\t\|l',NtX) PE\,\1.\"\.70 - \'11..\ (it]ll.HF.R\ll\.\

JoE - MANDADo DE lortFIcAÇÃo

.- e!32nAa1

nul,fliniiffiirÍiffirl
pÁc:í 327

1ê a!-f, / EM:,F.E5ÀF.rAI
FFCCE-cSo i 5 jiA59-1-44 .2jL6.?.13.1433
I,LtrJITÀEC: 1

§cssc :'I" : --lê591-i

(FROCESSO EIETRCNÍ ]CJ

II,Í?ETRÀNTE: ü OI"ÍPANIi rÀ- FERRoIIGAS MINÀS GERATS

1I,1?ETP:'LC: Su;er i r:-- er: je nre Regional de !Íeio Am-bj,en'-e e Eesen?ql-?imEn::
5u,.--=n-.áveI dc Ncr--e de Minas

?EsscÀ À ,cEP. Norr Fr lÀtrÀ:
Super in --ende n--e F.egional

-q-,: s --e r:--á;.e 1 dc Ncr--e de I.Íi-l:ag

À:'. JCS= ]CRREÀ I"TiCHÀIO, ]
IEf TLrF.t-'§*À - ;EP: 394C3-iiC I'IONTES cr.aRos,/MG

C {À) Ju-rz (J.za) de E-rrei:o da vara supra manCa ao (á) oficial ia) Ce J;s--iÇa
À';aliador(a) abaixo nominadr (a), que, ern cumprimenro a ?st= e cb-.ervadas
a= frrmalilales legais, NoTIFIÇJE À PÀRTE, :.ome e er-d=reçr a.-ima
injicaCc=, :cnferme de-"caclro :ranscrilo abaixo.

DE-s !Àaiio,l.-.lDrcr}J

NoTIIIÇ-JE O 1l"l?ETFi-DC, na pes-qca do sr. aIé-.io Cândilc Àmara1, Êü
ã.:en ÊxerÇa sla-o f;nçõe-.r para !:o prazo de f 2 (-oe:en-.a e CuaE) aara=,
:r-s--ar a-a infcrmaçõe-" TJe en-,elider oecessárias, seguirCc Êm ai:=x:
c :t:--- r af é =1e--rânica

(!:--A.4,

de !Íeio funbi-en:e e Leser;:I;imer--:

Fane:

a
C.aen--e:

Ao comparecer em Juízo. eslela munrdo de doc de identificaçáo e kajando vestimenta adequada ao êmbtente forense

Nonre do Oficial que deverá se identrficar com sua Caneira Funcional
EDNEY UBIRAJARA MONTEIRO LIMA

REGIÀO: S99 - REGIÀO DE URGÊNCIA URBANA

Vcrba Indenizarória de RS 19.27.iá empenhada

Mandado.l
(.O}I vERBA
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(-cndâô !\t^"
L l \ c\.r



.1 B^32DA01

DOC:03gGart/2010

Nlmfim mltii
PÂG 1328

URGENTE
\ÍO\-fES CL-{ROS. ló de agosto de lt11ó

Escrir'ã(o) Judirial \'[,IRILEI§E SIL\'.{ RIBE
por ordeor do(a.) Juiz(a) & Direitc

IR{



t[!ilHtl]tf,1lilu]il
PÂG 1329

MONTES CLAROS
R, RAIMUNDO PENALVA, 70, VILA GUILHERMINA, MONTES CLAROS, CEP 39401-O1O

TNSTRUÇÃo DE AcESSo A coNTRAFÉ euernÔrulce
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

Poder Judiciário do Estado de Minas Geri
Tribunal de Justiça

2Í A32DOO1

oOC:030ôa76r2016

Nome

Processo: 5008590-44.20 1 6.8. 1 3.0433

Classe: Mandado de Segurança Civel

Para acessar à Contrafé Eletrônica, seguir as instruções abaixo:

Hztruções:

a) Acessa r o endereço http://www.tj mg.jus. br/pje/contrafe-eletron ica/

OU

Acessar o Portal TJMG >> Processos >> Processo Eletrônico TJMG >> PJe-CNJ - 1a lnstância >>
Contrafé Eletrônica

b) lnformar, no campo "Processo", o número do processo exibido no cabeçalho acima

c) lnformar, no campo "Código de Acesso", a chave de acesso abaixo e acionar o botão "Pesquisar"

C have de acesso : 8í 78e8í a88Í dc3327 cf 57 204325b4

Observação: Esta chave de acesso é válida até 1411212016

E

MONTES CLAROS (MG), í6 de Agosto de 20í6 às i5:58

t-l

til


