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ILMO.SR.SUPERINTENDENTE DA SUPRAM REGIONAL LESTE/MG

Auto de lnfração n.o 80417t2017

Boletim de ocorrência no: 230190

Processo n": 542530/2018

Nome do Autuado: Nova Era lnsumos Siderúrgicos Ltda
Cnpj: I 5.591.979/0001 -97

o empreendimento Nova Era rnsumos siderúrgicos Ltda, inscrito no
CNPJ No 15.591.929/OO0i-97, localizado à Rua dos Alecrins, 480, no
município de Nova Era - MG, por meio do seu sócio proprietário o senhor
Luiz Mendes Bastos, brasileiro, solteiro. Empresario, Cl no. MG.17. 472.706
ssP-MG, inscrito no cPF no1 12.796.986-24, resrdente e domiciriado na Rua
padre Antonio Alves pena, no. 97, bairro centro, Alvinopolis MG, não se
conÍormandocom o oficio em resposta ao auto de infração em epígrafe, do quar
foi notificado em 03 de março de 2017, vem, respeitosamente, no prazo legal,
apresentar seu recurso administrativo, pelos motivos de fato e de direito que se
seguem:

DOS FATOS

Trata-se de auto de infração, onde aduz o mesmo que ocorreraoperação
de atividade potenciarmente poruidora (Recicragem ou regeneração de outros



.rq

frresíduos classe 2 - não perigosos), sem licença de operação e ainda que

houve verificação de grande emissão de fumaça escura e material particulado.

Entretanto,o empreendimentovinha tentando regularizar sua situação
desde 2015 e em í8 de janeiro de 2017 oficializou a entrega da documentação
para uma Autorizaçáo Ambiental de Funcionamento e não obtinha resposta.
Após incansáveis tentativas, recebemos rigação para encaminhar
documentaçáo que já tínhamos protocoro de entrega. Aduz que o documento
em questáo (Termo de responsabiridade) havia desviado do rocar de
arquivamento do mesmo, não sendo responsabiridade do empreendimento-

DO DIREITO

Conforme consta no auto gO417l2Oí7 de 03 de março de 2017, a
infração ocorrera pero fato do autuado rearizar atividade potenciarmente
poluidora sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

No dia 07 de março, para ressartar a inquietação em não esta conforme
com a regisração ambientar, o empreendimento oficiarizou um oficio junto a
SUPRAM-LM para requerer primazia na analise da documentaçáo e
deferimento da mesma, gerando o protocoro de no 02347 40. obtemos resposta
apenas no dia 22 de janeiro de 20í g, quando deferiram a AAF. (em anexo)

No que se refere às emissões de fumaça e mateÍiais particulados
gerados na realização das atividades, a empresa já se adequouàs
normalidades.

Em suma,a Nova Era lnsumos Siderúrgicos Ltda, encontra_se adequada
às legislações pertinentes e entende que náo havia adquirido a autorização no
momento da fiscarização pera morosidade da supRAM-LM devido á arta
demanda, período de férias dos servidores e rargo passivo; entretanto pedimos
reciprocidade na abrangência e para tanto, que seja desconsiderado o auto de
infração.



Ô.-l

,w
coruclusÃo

Diante de todo exposto, requer e aguarda seja acolhido o presente

recurso, cancelando-se o auto de infração lavrado.

Termos em que

Pede deferimento

Nova Era,18 de julho de 2018

xxxx
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AUTORTZAÇÃo AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO
No 00554120í8

A Superintendência Regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro, no
uso de suas atribuições, com base no art. 40, inciso V e 38, §2o ca lei
no 21 .972, de 21 de janeiro de 2016, de acordo com o arl.2o, inciso ll,
do Decrelo no 46.S7, de 10 de março de 2016, o ari 54, parâgraÍo
único, inciso ldo Decreto 47.042, de 06 de setembro de 2016, o a'1. 50
do Decreto 44.844 de 25 de junho de 2008 e ad 20 da Deliber;rção
Normativa COPAM no 74, de 9 de selembro de 2004, AUTORTZÁ O
FUNCIONAMENTO do empreendimento NOVA ERA INSUi/OS
SIDERURGICOS LTDA, CNPJ 15.591.97910001-97, para a atividade
Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não
perigosos) não especificados (Capacidade- -instalada: 

4 t/dia)

enqúaOraáa na DN 74t2004 sob o código F-05-07-1: localizado na

RUA DOS ALECRINS, no 480 , DISTRITO INDUSTRIAL' no Muni:ípio

deNoVAERÂ,noEstadodeMinasGerais,conformeprocasso
administrativo n" 27901D01510O112018, em conformidade com normas

ambientais vígentes.

Validade 4 (quatro) anos, com vencimento em2210112022'

GOVERNADOR VALADARES, 22 de janeiro de 2018'
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Ministério de lndústna, Comércjo Eíedor e Serviços
Secretaria Espeoalda Mrcro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e lntegraÉo
Secretana de Estado de Fazenda de lúinas Gereis

NIRE (dá sêdê o.r ilial, quanclo â
sed€ foí em cutrâ UF)

31210510752 2062

cód N. cle Matíidrrâ do t€€nre
AlÃiliar cb CoínéÍdo

No DO PROTOCOLO (Uso da Junla Comerclal)

of,

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

N'FCN/REMP

llrililil]IIililtil1ililil
J183S78334620

Nome

requer a V S'o defêrimento do seguinle ato:

N. DE cóDrco cóDrco Do
VIAS DOATO EVENTO QTDE DESCRIÇÁO DO ATO/ EVENTO

NOVA ERA INSUMOS SIDERURGICOS LÍDA. EPP
(da Empresa ou do Agente AuxiliaÍ do Comércio)

ALTERÂCAO

ENTRÂDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Telefone de Contato

Assínatura:

NOVA ERA
Locâl

16 Meio 2O18

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Coméício:
Nomel

MERCIAL

! oecrsÃo corecraoeDEcrsÃo STNGULÂR

!srur

Euo
Responsável Responsável

Nome(s) EmpresaÍial(eis) igual(âis) ou semethante(s)

SIM

Data
NÃo _/_/_

Data
Responsável

Processo em Oídem
A decisão

Data

? Exigênda 3'ExigÉndâ 5ê Exiqênc's

Responsável

tr

Data

DECIsÂo SINGULAR

E Processo indefeído. Publique-se

ccesso em exigência. o,/ide despacho em fotha anexa)

deferido. Publique-se e arquive-se

Processo em exigência. (Vide despacho em Íotha anexa)
PÍocesso deÍerido. Publique-se e arquive-se.

Processo indêÍerido Publtque-se.

? Exigênda 3' üigéndâ 5! Exigéncia

Vogal Vogal

tr

_ Turme

DEcISÃo coLEGIADA

Vogal

Prêsidente da

DâIa

OBSERVAÇÓES

il@II @E@EIIII

LTDA - EPP, Nire 31210510752 e protocoto
cle Paula BomÍim - Secretária-Gerat. para
o código de seguranÇa orPP Esta cópia foi

@ Junta Comeícialdo Estado de Minas ceÍ-àis
CeíiÍco registro sob o no 6454912 em 16/05/2018 da Empresa NOVA ERA TNSUMOS STDERURGTCOS
143028597 - 161051201A. Autenticâção- 2C4A7SS13O371Z2OE l B795AESD4CDDBgC2DA3. N!annety
validar este documênlo, acessê http:/Á/vww.jucemg.mg.gov.br ê informe no do protocoto 1E/302.85+7 e
autentrc€da digitatmente e assinada êm 16/05/2018 por Marinely de pauta Bomfim - secrelária-cerat.

l8ç&-ce6 pá9.1h2

tr



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

ldentificaçào do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Oata

18t302.859-7 J183978334620 161O5t201A

ldentificação do(s) Assinante(s)
CPF

112.796.986-24

154.815.227 -88 CLAYSIANE LOPES SILVA

686.35í.506-78

Nome

LUIZ MENDES BASTOS

GERALDA MARIA LINHARES BASTOS

Página 1 de 1

4l

fr

Junla Comêrcialdo Estado de Minas Gerais
CertiÍico registro sob o nê 6858912 em '16/05/2018 da Empresa NOVA ERA INSUMOS STDERURGTCOS
143028597 - 16/05/2014. AutenticáÇâor 2C4a75513037.132DE 1B7gSAESD4CDDB9C2DA3 Marinety
validaÍ estê documento, acesse http:/ ./$/u/.jucemg.mg.gov.bÍ e infoÍme no do pÍotocoto 1B/3O2 A597 e
aulenticâda dOitalmente ê assinada êm 16/05/2018 por Marinely de pautâ BomÍim _ Secretária-Geral.

LTOA - EPP, NiÍe 3'12'1Os't0752 e protocoto
de Paula Bomíim - SecretáÍia-cerat. para
o código de segurançâ orPP Esta cúpia Íor

@
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2' ALTERÁÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA NOVA ERÂ INSUMOS
SIDERUGICOS LTDA -EPP

CNPJ: 15.591.9791000r-97 NIRE: 3121051075-2

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE

SOCIEDADE LIMITADA

NOVA ERA INSUMOS SIDERUGICOS LTDA - EPP

CNPJ: 15.591.979/OOOI-97

NIRE n'. 3l2lOSlO73-2

LUIZ MENDES BASTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 2910111996,

empresário, portador da carteira de identidade n" MG-17.472.706, expedida pela

Secretaria de Segurança Publica do Estado de Minas Gerais e inscrito no C.p.F. sob o n"

112.796.986-24, residente e domiciliado à Rua Padre Antônio Alves pena. 87 - Centro

- Alvinópolis - MG, CEP: 35.950-000 e,

CLAYSIANE LOPES SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 15/12/1999,

estudante, carteira de Identidade n" 3.676.390, espedida pela Secretaria de Segurança

Publica do Estado do Espírito Santo e inscrita no C.p.F. sob o no 15g.gt5.227-gg,

residente e domiciliada à Rua dos Canários, ll -Costa Bela - Serra-ES. CEp 29173-

515;

Únicos sócios da sociedade empresarial limitada denominada NOVA ERA INSUMOS
SIDERURGICOS LTDA, devidamente registrada na JUCEMG sob n.3121051075_2

em 24105/2012 e no CNPJ sob n. 15.591.979/OOOI-97 resolvem em comum acordo

alterarem o referido contrato e os fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

Alterar o quadro e a composiÇõo societária;

Consolidar num só texto o conÍralo social em vigor

A sócia CLAYSIANE LOPES SILVA, possuidora de l0 (dez) quotas no valor total
de Rs 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)- vende e transfere l0 (dez) quotas em favor da

sócia admitida GERALDA MARIA LINHARES BASTOS, brasileira, casada com

fr

I
2

1" CLÁUSULA: DO CAPITAL SOCIAL

@ JLrnla Comeíciat do Estado de Minas Gerais
certiÍicD rêgistro sob o no 6854912 em 16/0512018 da Empresa NovA ERÁ tNsuMos stDERURctcos LTDA - Epp, Nire 31210510752 ê prorocoto1430285e7 - 16lo5t2o1a. Autenlicáçáo' 2c4a755't3o37132DE1B795AE5DrcDDBgc2DA3. Marinety de peuta BomÍm - secretária-GeÍat. peíê
valdaí este documento, acess€ htlp:/ /t/wwiucemg.mg.gov.br e inÍorme no do protocoto 18/302.as9-7 e o código de segurançâ orpp Esta cópra foiautenticáda digíarmentê e assinada em 16/os/2o18 por Marinery de paura Bomim - secretária-cerar.
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2. ALTERAÇÃo CoNTRATUAL SoCIEDADE EMPRESÁRIA NovA ERA INSUMoS
SIDERUGICOS LTDA -EPP

CNPJ: 15.59r.979lOOOl-97 NIRE: 312105107í2

Comunhão Universal de Bens, nascida aos 28/02/1968, funcionaria publica municipal,

portadora da carteira de identidade n" M-4.438.639, expedida pela Secretaria de

Segurança Publica do Estado de Minas Gerais e inscrita no C.P.F. sob o no 686.35 1.506-

78, residente e domiciliado à Rua Padre Antônio Alves Pena, 87 - Centro - Alvinópolis

- MG, CEP: 35.950-000 . A cedente dá à cessioniária, ampla, geral, plena e irrevogável

quitação, ficando o capital assim distribuído e integralizado:

2'CLAUSULA: DA CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Com a modificação acima, o primitivo contrato social fica consolidado com suas

cláusulas e condições a seguir:

coNSoLrDAÇÂO DO CONTRATO SOCTAL

LUIZ MENDES BASTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/01/1996.
empresário, portador da carteira de identidade n MG-17.472.706, expedida pela

secretaria de segurança Publica do Estado de Minas Gerais e inscrito no c.p.F. sob o no

I12.796.986-24, residente e domiciliado à Rua padre Antônio Alves pena. g7 _ Centro

Alvinópolis - MG. CEP: 35.950-000 e.

GERALDA MARIA LINHARES BASTOS, brasileira, casada com
comunhão Universal de Bens, nascida aos zg/oz/1969, funcionaria publica municipal,
portadora da carteira de identidade n' M-4.438.639, expedida pela Secretaria de

Segurança Publica do Estado de Minas Gerais e inscrita no c.p.F. sob o n" 6g6.35 1.506-

78. residente e domiciliado à Rua padre Antônio Alves pena, g7 - centro - Alvinópolis

- MG, CEP: 35.950-000

Unicos sócios da sociedade empresarial limitada empresarial limitada denominada
NovA ERA INSUIvlos SIDERURGICOS LTDA- Epp, devidamente registrada na

JUCEMG sob n" 3121051075-2 em 24/05/zorz e no cNpJ sob n" l5.59l.979looor-97

Junta Comercraldo Estado de Minas Gerais

SÓCIo QUOTAS VALOR
LUIZ MENDES BASTOS 90 QUOTAS R$ 3 r 5.000.00 9OYo
GERALDA MARIA LINHARES BASTOS IO QUOTAS RS 35.000,00 100Á

TOTALIZANDO r00 QUOTAS RS 350.000,00 tooyo

@ certiÍco registro sob o nc 6858912 em 16/05/20'18 cta EmpÍesa NovA EF^ tNsuMos stDERURGtcos LTDA - Epp, Nire 31210510752 e protocoto183o2a597 ' 16/05/201a- Autêntic€çáo: 2c48755'13o37132DE 1B795AE5BlcDoBgc2DA3. Marinely de pauta BooÍim - secretáriâ-ceíat. para
validar esle documenlo, acesse http,/wv1vj-iucemg.mg gov.bí e rníorme no do protocoto 18/302 as9-7 e o código de seguÍança orpp Esta cópra íorautenticáda digilarmente e assinede e,n 16/05/2018 por lúarinêry de paura Bomiim - secíetária-Gerar.
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fl2' AITERÀÇÂO CONTRÀTUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA NOVA ERÀ INSUMOS
SIDERUGICOS LTDA -EPP

CNPJ: 15.591.97910001-97 NIRf,: 3tZl0SlO7í2

resolvem em comum acordo alterarÍem o referido contrato e os fazem mediante as

cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA: DA DENoMINAÇÃo SOCIAL E SEDE

A sociedade que é de responsabilidade limitada, gira sob o nome empresarial NOVA
ERA INSUMOS SIDERUGICOS LTDA - Epp, com nome fantasia de NOVA ERA
INSUMOS SIDERUGICOS. A sociedade continua com sede à Rua dos Alecrins, no

480, Bairro Distrito Industrial - CDI, no município de Nova Era - MG _ CEp 35.920_

000.

ParágraÍo Primeiro: observadas as disposições da Iegislação aplicável, a sociedade

pode abrir filiais, sucursais, agencias e escritórios em qualquer parte do território
nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

2' CLÁUSULA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS

o objetivo da sociedade continua a ser Produção de peças fundidas não ferrosos e suas

I igas.

3' CLÁUSULA: DO CAPITAL SOCIAL

o capital social é de Rs 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mit reais), dividido em 100

(cem) quotas no valor de R$ 3.500,00 (Três mil euinhentos reais), cada uma, totalmente
integralizado em moeda corÍente do país e distribuído entre as quotistas da seguinte

forma:

S CIO QUOTAS VALOR
LUIZ MENDES BASTOS 90 QUOTAS R§ 31s.000,00 9OYo
GERALDA MARIA LINHARES BASTOS IO QUOTAS R$ 3s.000,00 lOYo

TOTALIZANDO 100 QUoTAS RS 350.000,00 toooÂ

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma da

lei (Art. 1.052, CC/2OOZ).

Junta Comerciel do Estedo de Minas Gerais@ ceíifico registro sob o nô 645a912 em 1a/o5/2o18 da Êmpresa NovA ERÂ |NSUMOS stDERURctcos LTDA , Epp, Nire 31210510752 e protocoto143028597 ' l6lost2o1a' Autenticáçáo: 2c4a75513C,37132C8187954E5&ícDDB9c2DA3 Marinêry cte pauta BomÍ; - secretáÍia-cerêt. para
validar este documenlo, acesse httpr vwly juceJng.mg_gov.br e inÍoíme nodo pÍotocoto 1B/3O2.859-7 e o código cte segurança oÍpp Esta cópia íoiautenticáda digitarmente e assineda em 1Blo5/2o18 por Marinely de paura Bomitm - secrerária-ceÍar.
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fr2' ALTERÀÇÁO CONTRÂTUAL SOCIEDADE EMPR.ESÁRIA NOVA ERÀ INSUMOS
SIDERUGICOS LTDA -EPP

CNPJ: 15.591.97910001-97 NIRE: 312105107í2

4" CLÁUSULA: DA ADMINISTRAÇÃO, DO USO DA DENOMINAÇÃO

SOCIAL

A administração da sociedade passa a ser de competência do sócio LUIZ MENDES

BASTOS, já qualificado no preambulo desse instrumento, á qual é delegado o poder

para assinar pela sociedade, podendo o mesmo fazer uso do nome empresarial

dispensando-o de caução e ficando o mesmo investido dos mais amplos poderes,

podendo representar a sociedade em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas

repaÍigões públicas e autarquias, podendo praticar todos os atos necessários e em

direitos permitidos para o bom andamento dos negócios.

Parágrafo Primeiro: Para alienar bens de qualquer natureza, dáJos em caução,

penhora e ou garantia hipotecaria bem como prestar fiança será necessaria a assinatura

de todos os sócios.

5" CLÁUSULA: DAS RETIRADAS "PRÓ.LABORE'

Aos sócios com cargo de diretoria poderão ser creditados honorários mensais a título de

"Pró-Labore", estabelecidos de comum acordo entre os mesmos, importâncias estas que

serão levadas a débito de "despesas administrativas".

6. CLAUSULA: DO EXERCICIO SOCIAL E SEU RESULTADO

O exercício social é coincidente com o ano civil e pelo Balanço Geral de 31 de

Dezembro de cada ano e, na proporção da participação societfuia de cada um, serão

distribuídos os resultados correspondentes ao período ou serão mantidos em suspenso

por deliberação dos sócios em reunião convocada pela diretoria.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá por deliberação dos sócios levantar balanços

intermediiírios, ficando desde jâ autorizada a capitalização e/ou distribuição dos

resultados assim apurados.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
CeÍliÍico registro sob o no 68589'12 em 16/05/20í8 da Empresa NOVA ERA INSUMOS SIDERURGICOS LTDA - EPP, Nire 3'12'1O510752 e pÍotocolo

validar este documento, ac€sse httpJ/www.jucemg.mg.gov.br e inÍonhe no do prolocolo '18l3O2.459-7 e o código de segurança orPP Esta cópia fot
autenlcâda digitalmênte e assinade em '16/05/20'18 por Marinely de Paula BomÍm - Seqetária-Geral.
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2' ALTERÂÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA NOVA ERÁ INSUMOS
SIDERUGICOS LTDA -EPP

CNPJ: 15.591.97910001-97 NIRE: 3121051075-2

Parágrafo Segundo: Mensalmente poderá ser pactuada a distribuição de lucros que por

ventura vier a ser apurado pela contabilidade e distribuído também mensalmente a cada

um deles em função da sua participação nos mesmos, considerando-se os compromissos

financeiros da sociedade.

Parágrafo Terceiro: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidarnente

convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de

paÍicipação do quadro societário, segundo autoriza o artigo l.007da Lei n"
1o.406/2002.

E'CLÁUSULA: DA TRANSFER-ENCIA DE QUOTAS SOCIAIS

os sócios não poderão ceder ou transferir a terceiros suas quotas, total ou parcialmente,

se anuência dos demais, sob pena de ineficácia da cessão, ficando, destarte ressalvado

direito de preferencia em igualdade de condições com terceiros.

9' CLÁUSULA: DA SUCESSÃO

Em caso de interdição ou falecimento de quaisquer dos sócios, a sociedade não se

dissolverá nem se extinguirá, devendo o sócio remanescente apurar os haveres da
falecida ou interditada, através de Balanço a ser levantado dentro de no máximo trinta
dias do evento.

Parágrafo Único: As quotas pertencentes ao sócio falecido ou interditado serão

repartidas na forma da Lei, entre os legítimos herdeiros.

_-'^ 
,

.fr

rO" CLÁUSULA: DA
PATRIMONIO

LIQUIDAÇÃO, EXTINÇÃO E DESTINAÇÃO DO

A sociedade somente entrará em liquidação nos casos específicos previstos em lei.

Parágrafo Único: Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, será liquidante o
sócio eleito pela maioria do capital social. Nesta hipótese, os haveres da sociedade serão

@ Junta Comerciatdo Estado de líinas cerais
ceíiÍco Íegislro sob o n' 6858912 em 16/05/2018 da Empresa NovA ERA tNSUMos stDERURGtcos LTDA - Epp, Nirê 31ztos1o7s2 e protocoto183024597 - 161051201g Autentrcaçáo' 2c4a75513037132DE187954EsBícDDBgc2oA3. Marinety de pauta aomrÃ, secretá1a-Gerat paÍa
validar €sle documento, acesse httpJ/,vwwjuc€mg.mg.gov br e iníorÍe no do protocoto .te/3o2.059-7 e o código de segurãnçá orpp Esta cópia Íoiaurenricada drgitarmente e essinade eÍn 16/05/20'18 pof Merinery de paura Bomitm - sesêtária-cerer.- !!frisg4f orn r,,,
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JW2' ALTERÂÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA NOVA ERÂ INSUMOS

SIDERUGICOS LTDA -EPP

CNPJ: 15.591.97910001-97 NIRE: 312105107í2

empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os

quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

I I' CLÁUSULA: DA DECLARAÇÃO DA LEI8.934/94

Os signatários do presente instrumento declaram expressamente que não se acham

incursos nas proibições previstas na lei federal n" 8.934/94. e para os efeitos do disposto

no aÍt. l.0l I CC/2002, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos, por Lei

especial, ou condenado, ou encontrar-se sob efeitos da condenação, a pena que vede,

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra

as relagões de consumo, a fé pública ou a propriedade, impeditivas do registro deste

documento.

12" CLAUSULA: DOS CASOS OMISSOS

De conlormidade com o que dispÕe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil
(Lei 10.406/2002), observar-se-ão na omissão do diploma legal nominado e deste

contratado. as disposições contidas na lei das Sociedades Anônimas, aplicável

supletivamente a Sociedade Empresaria Limitada, bem como pela legislação advinda

posteriormente e aplicável a matéria.

I3" CLÁUSULA: FORO

Para eyentual propositura de qualquer agão ou procedimento entre os sócios ou deles

contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica

eleito o loro da cidade de Nova Er4 Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa de

qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer

mudança de domicílio de qualquer dos quotistas.

Juntâ Comercial do Eslado de Minas Gerais
Certilico registro sob o no 6854912 em .16/05/2018 da EmpÍesa NOVA ERA TNSUMOS StDERURctCO
183028597 - 16/05/2018. Autenricâção: 2C4g7SS13O371|32DE1B79SAE5D1CDOB9C2DA3. Marine
valrdar este documento, acesse httÍ,i/ íww.Jucemg.mg gov.br e inÍormê no do protocoto 1A,3O2_ASg_7
aulenticáda digitahenle e assinada em 16/05/2018 por MaÍinety de pauta Bomíim _ Secretária_Geral

S LTDA - EPP, Nire 31210510752 ê protocoto
ty de Paule Bomlim - SecÍetária-GeÍal Pare
e o código de segurançá orPP Estâ cópia íoi
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2' ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESARIA NOVA ERA INSUMOS
SIDERUGICOS LTDA -EPP

CNPJ: 15.591.97910001-97 NIRE: 312105107í2

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 0l (hum)

via de igual forma e teor indo a primei via a arquivamento já na Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais, depois de pagos os tributos devidos.

João Monleyade/Mc, 0l de março de 2018

LUIZ MENDES BASTOS GERALDA MARIA LINHARE S BASTOS

CLAYSIANE LOPES SILYA

Junta Comercialdo Estado de Minas Gerais
CertiÍico regislío sob o no 64589'12 êm 16/05/2018 da Empíesa NOVA ERA TNSUMOS STDERURGTCO
143024597 - 16/05/2018_ Autentic€çáo 2C4A75513037132DE 1B795AES}ICDDB9C2DA3. MaÍine
valideí este documento, acesse http:rvrww.iucemg_mg.gov.br e informe n" do protocoto 1B/3O2_a59-7
eulenticada digitalmênte e assinada em 16/05/2018 por Mârinety de pauta Bomfim - Secrêtária-ceral

s LTDA - EPP, NiÍe 31210510752 e pÍotocoto
ly de Paula BomÍim - Secretária-eerat. Para
e o código de segurançê orPP Esta cópia foi

@
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

161O5t2018

Nome

Página 1 de 'l

/. aaL

JW

CPF

Junta comeÍciat do Estado dê Minas Gerais

ldentificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Data

18/302.859-7 J183978334620

ldentificação do(s) Assinante(s)

112.796.986-24 LUIZ MENDES BASTOS

15e.815.227-88 CLAYSIANE LOPES SILVA

686.351.506-78 GERALDA MARIA LINHARES BASTOS

@ cêrtilico registro sob o no 6858912 em 16'/05/2018 da Empresa NovA ERÂ tNSUMos stDERURG|COS LTDA - Epp, Núe 3.12.10510752 e pÍotocoto143028597- 1610512018. Autenticação:2c4a75513037132oE18795AE5D4CDDB9C2DA3 Marinety de pauta Bomfim - secÍelána-cerat. para
valic'ar este documento, ac€sse httpr rrww.jucemg.mg.gov.br e inÍorme n" do protocoto 1Bl302.a59-7 e o código de segurença orpp Esta cópra Íoiautenticâda digitarmênte e assinada em 16/05/2018 poí Marinery de peura Bomiim - s."l.eraria-clrat - - l;; .,1#H# P"s rorrz



q7
Ministério da lndústria, Comércio EÍerior e Serviços
Secrêlaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Oepartamento de Rêgistro EmprêsaÍial e lntegração
Secretaria d€ Estado da Fazenda dê Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

--'íw
TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGTSTRO DtcITAL

certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NovA ERA lNSUMos stDERURGtcos LTDA -
EPP, de nrre 3121051075-2 e protocolado sob o númeÍo 1gl302.8s9-7 em 16lost2o1g, encontra-se
registrado na Junta Comercial sob o número 6858912, em 16tO5t2O'18. O ato foi defendo digitalmente pelo
examrnadoÍ Edineia Maria de Souzâ.
Assina o registro, mediante ceÍtiÍicado digital, a Secretária-Geral, Marinely de pauta Bomfim para sua
validaÉo, deverá ser acessado o sitio eletÍônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemprocessotuiaunica.isf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Documento Principal

Belo Horizonte. Quarta-feira, 16 de Maio de 2018

MaÍinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página í de 1

Junle Comercial do Estado de Minas Gerais
C€rtiÍco registro sob o nc 6858912 em 16r'OS/20íB de Emprese NOVA ERA TNSUMOS STDERURGTCO
183028597 - 16t95t201B AulenticáÉo: 2C4A7SS13O37132Oe1B795AE5O4CDDBgC2DA3. Mêrinê
validar este documênto, âcesse http:/^4r#wjucemg.mg.gov.br e infoíÍnê nc do pÍotocoto 18/302.859-7
aulenticeda digitarmente e assrnede em 16i/o5/2oíB por Márinery de paura Bomíiín - secíetária-Gerat

S LTDA - EPP, Nire 3121O510752 e protocoto
ly de Paula Bomfim - SecretáÍia-cerat. para
e o código de sêguÍánçê orPP Esta cópra íor

CPF Nome
112.796.9e6-24 LUIZ MENDES BASTOS
154.915.227 -AA CLAYSIANE LOPES SILVA
686.351.506-78 GERALDA MARIA LINHARES BASTOS

:r-:;.-tÉEi
:: v, .':t . .{:-i :': :j. :

*-À, --_; iÉÁ.i_rl_ _!^ _i;iÀa'r-;; ir;;i - 'i

CPF Nome
112.796.9§-24 LUIZ MENOES BASTOS
158.815.227-88 CLAYSIANE LOPES SILVA
686.35í.506-78 GERALDA MARIA LINHARES BASTOS

-:::l#§irjá.;_:

@
çSgÀr*tr pá9.11/12

a!

i

,>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato Íoi deferido e assinado digitalmente por

ldentifi caçâo do(s) Assinante(s)
CPF Nome

6s6.7M.266-49 EDINEIA MARIA DE SOUZA

873.638.956-O0 MARINELY DE PAULÂ BOMFIM

Belo Horizonte. Quarta-feira, 16 de Maio de 20í8

\t
@

Juntâ Comercial do Estado de Mines Gereis
Cêíifico regrsko sob o n" 68589'12 em '16/05/2018 da Empresa NOVA ERÂ INSUMOS SIDERURGICOS LTDA - EPP, Nire 3'12í0510752 e prorocoto
183028597 - 161051201a. Aulenticaçáo: 2C48755 r 3037132DE18795AE5D4CDDB9C2DA3. Marinely c,e Paula BomÍilh - Secretária-cerât. para
velider esle documenlo, acesse http:/ *ww.jucemg.mg.gov-bí e informe no do prolocolo 18/302.4597 e o códgo cíe segurânça orPP Ésta cópia foi
aut€nticâda digitalmente e assinada em '16/05/2018 por Marinely de Pautâ BomÍlm - SecretáÍia-GeÍat. g$gçfrfi,,n,,',
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GOVERNO DO ESTADO DE MINÀS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente ê De§envolvimento Sustentável

Superintendência Regionalde Meio Ambiente do Leste Mineiro@
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plnrcrn úrrco rrre oo42ol9

Auto de I nfração . 8íJ,.l7 l2OL7 Processo: 542530/18

Embasamento Legal: Art. 83, anexo l,
Código 115 do Deqeto 44.84412OOa

(natureza gravíssima)

Autuado: Nova Era lnsumos Sideú rgicos LTDA cltpt-rrssgr-gzg/ooor-gz
Município: Irlova Era Supram Leste

Boletim de Ocorrêncía: M2875-2017{2301!X) DaÉ2O3lO3l2Ot7

1. REIÁTÓRIO

Em O3lO3/20f7 foi làvrado pela PMMG, o Auto de lnfração ne 80477/2017, que contempla a

penalidade de MULTA SIMPLES, no valor de RS 35.885,25 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta

e cinco reais e vinte e cinco centavos), por ter sido Eonstatada a prática da se8uinte

irregularidade: "Opeiror qtividode potenciolmente poluidoro (reciclagem ou regeneroção de

outros resíduos closse 2 - não perigosos), sem licenço de operoçõo. Foiverificodo gronde emissõo

de fumoço escuro e moteriol porticulado, pois o sistemo de produção está desprovido de filtro
ou exousto," .

Em 76/O5|2OL8, a defesa apresentada foi decidida pela Superintendência Regional de Meio

Ambiente, sendo màntidas as penalidades aplicadas. O Autuado foi devidamente notificado de

tal decisão e apresentou recurso, protocolado dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo

art.43, do Decreto Estadual ne 44.8A4/ZOO8, portaqto tempestivo, no qual alega, em síntese, o

seguinte:

1.1. Que o empreendimento vinha tentando regularizar sua situação desde 2015, e que em

78/OL|2O77 entregou documentação para obtenção de Autorização Ambiental de

Funcionamento;

1.2. Que por morosidade do órgão a Autorização não foi emitida a tempo e modo;

1.3. Que em relação á emissão de fumaça, o empreendimento já se adequou às normalidades;

L

MASP ASSINATUEiAEQUTPE rÍ{TERD|SCtPUNAR (il)L4o.2657-9Servidor: Renata de OliyeiÉ Sant'Ana #:L2282984De a,cordo: Daniel Sampaio Colen
t267476-9De acordo: Elias í{ascimento de Aquino

1.4. Requer a descaracterização do auto e acolhimeflto dos argumentos.

/\



GOVERNO DO EÍADO DE MINAS GERAIS

Secretaia de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Suslentável

5up€rintendência Regionalde Meio Ambiente do Leste Mineiro@
2. FUHDAMENTOS

Os argumentos apresentados no recuÍso são desprovidos de quaisquer fundamentos técnico6

ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de lnfraÉo em questão.

Destaque-se, inclusive, que em sede recursal o autuado não nega a ocorrência da conduta e
realiza alegações estritamente de natúreza processual para tentar desconstituir o auto de

infração em análise. Desta forma, consideramos oportuno tecer as seguintes considerações:

2.1 Da legalidade do auto de inÍração

O autuado alega em sede de recurso qr" o 
".pr""hdimento 

havia solicitado Autorização
Ambiental de Funcionamento, e que, por morosidade do órgão o ato Autorizativo não foi
emitido a tempo.

De fato, o autuado protocolou FCE e obteve FOB em 2016, para as atividades "reciclagem ou
' regeneração de outros resíduos classe 2 (não-peíigosos) não especificados" listada na

Deliberação Normativa 7412cr,4, vigente à época, estando, portanto, em processo de

regularização de sua situação ambiental e, até a data da autuação, a -análise do processo

ambientalainda não tinha sido concluída.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que o processo de licenciamento ambiental inicia-se com as

informações prestadas pelo Empreendedqr quando do. preenchimento do Formulário de

Caracterização do Empreendimento lFcE), com posterior emissão do, FOB. Após entrega de

todos os documentos listados no FOB é que o ór8ão ambientalfará a análise do requerímento e

deúais documcntos nele anexados, o que não significa que instruído o processo. haverá

necessariamente a concessão da licença/autorização ambiental.

lsso ocorre porque, a concessão do licenciamento ambiental é ato discricionário da

Administração, tratando-se de uma prerrogativa do órgão ambiental que, aprís avaliar toda a

doçumentaçãô e a legislação pertinente, norteada pela satisfação do interesse público e da

tutela do bem ambiental com'o desenvolvimento sústentável, posicionar-se-á a favor (ou não)
pela sua concessão.

Assim que, a mera formalização do proçesso administÍativo de licenciamento não permite o
Íuncionamento do empreendimerlto. sendo necesúria a obtenção da licença/autorização

ambiental para a,sua operaçãoou a3sinatura de Termo de Ajustamento de conduta.

Dessa forma, estabelece o art. 16 da Lei Estadual íf 27.972, de 21 de janeiro de 2016, que "a

construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de atividades e empreendiÍnentos
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente pciluidores ou capazes, sob
qualquer 

'foram, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento
ambiental", estabelecendo em seu parágrafo único que, "considera-se licenciamento ambiental
o pro€edimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos
utilizadoÍes de recursbs ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob

§

N,
2

qualquer forma, de causar degradação ambientaf .



@
GOVERNO DO ESIADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desênvolvimento Sustentável

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro

'r+

f,
Destaca-se que o empreendimento, no processo de Autorização Ambiental de Funcionamento
declarou se enquadrar como Classe 1, não sendo passível de licenciamento ambiental.

Todavia, o agente autuante, durante fiscalização rn /oco, identificou parámetros ecima do
declarado pelo autuado, classificando-o como porte médio, sendo, portanto passível de
licenciamento ambientãl por se tratar de classe 3.

,Assim dispunha a DN 74/2]0@..

Consta do Boletim de Ocorrência M2875-2O174230L9O "foi verificodo que o copocidode
instolodo no empreendimento o enquodro como closse 3, sendo possível, portonto, de licenço de

operoçõo" .

Ademais, as afirmações do agente público fiscalizador possuem presunção juris tontum de
legitimidade e veracidade, em razão da fé pública que lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico

úgente. lsso significa que os atos administrativos são presumidamente legítimos, le8ais e
verdadeiros, admitindo-se, entretanto, prova em sentido cohtrário, ônus que é, portanto, do
autuado e não do ó€ão ambiental.

A presunção de veracidade é o atributo do ato administrativo que diz respeito aos fatos e, em
decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração
Pública.

Em relação ao valor da multa, frisa-se que o agente autuante aplicou corretamente o índice do
ano de 2017, previsto na Resolução Conjunta IEF/SEMAD/IGAM/FEAM Ne 2453 de LOlO2l2O].7.

Art. 19 As multas a que se referem o art.83, Anexo le o art.84, Anexo
ll, ambos do Decreto Estadual ne M.U4, de 2m8, passam a vigorar, a

partir do dia 1e de janeiro de 2017, com os valores definidos no Anexo
desta Resolução, conforme ResoluÉo ne 4.952, de 1e de dezembro de
ZOt6, de Secretaria de Estado da Fazenda, que divulgou o valor da
UFEMG para o exercício de 2017.

F{5-07-1 Reciclatem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não-perigosos) não

especificados.

Pot. poluidor/degradador: Ar: M Água: M Solo: M Geral: M
Porte capacidade instalada < 5 t/die: Pequeno

capacidede instalada > 30 t/dia: Grande

os dêmals: Médio

P M G

P

Potencial poluidor/d ador ral da atividade

Porte do 1 1
I

3

Empreendimento M 2 3 5

G 4 5 6

3 &
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FAIXÂS

Porte lnfeÍior Pequeno Médb Grônde

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Lev€ Rs 89,71 Rs 448,s4 Rs 4s0,34 Rs 8e209 Rs 898,88 Rs 3.s8E 35 Rs 3.s90,14
Rs 8.970,8
6

Grave RS 1Ha,s4 Rs 4.485,4
3

R5 4-4A7,2

3

Rs 17.941,

73

Rs 17.943,

52
Rs 35J83,46 Rs 3s.885,25

Rs 179.417

,24

GraYíssima
Rs 4.485,4
3

R517.9i11,

73
R5 17.943,

52
Rs 3s.883,
46

R$ 3s.88s,
25

Rs 89.708,54 Rs 89.710,44
R5 897.086

,47

ANEXO ÚNICO - VALORES REFERENTES AO ANEXO I DO DECRETO 44.844/2008

No caso Concreto o autuado não trouxe aos autos elementos de prova aptos a desconstituir a

presunção de legalidade e veracidade do ato administrativô, raião pela qual opina-se pela

manutenção da penalidade de multa simples no valor de RS 35.885,25 (trinta e cinco mil

oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) a ser devidaÍnente corriSido, nos

termos do art. 5e da Lei 77.73512015.

coÍ{ctusÃo

Por todo o exposto, considerando as argumentações apresentadas pelo recorrente e ausência e

fundamentos técnicos e jurídicos capazes de descaracterizar o respectivo Auto de lnfração,

remetemos os presentes autos à URC COPAM Leste Mineiro, nos termos art. 73-A do Decreto

Estadual ne 47.C/.212O16 sugerindo a MANUTENçÃO da penalidade no valor. de RS 35'885,25

(trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), a Ser devidamente

atualizado.
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