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EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ,

SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

ILUSTRÍSSIMA SENHORA SUBSECRETÁRIA DE CONTROLE

AMBIENTAL INTEGRADA,
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',---- ~)Auto de Infração nO 48665
Nome do Autuado: CONSTRUTORA EFERCOLTDA

Número do CNPJ do Autuado: 16.917.593/0001-95

CONSTRUTORA EFERCO LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 16.917.593/0001-95, com endereço n~ BR 135,;

Km 03, Bairro Eldorado, no Município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, CEP i

39.401-277, por seu advogado e procurador abaixo assinado, conforme instrumento

de mandato incluso, vem, respeitosamente à presença de V. Sa., no pra;zo legal, I

apresentar sua DEFESA ADMINISTRATIVA, nos termos que a seguir aduz.

DA SíNTESE DA AUTUAÇÃO

A recorrente foi surpreendida com fiscalização ambiental

realizada no dia 08/07/2015 que resultou na lavratura do Auto de Infração .no 48665
I

(doe. incluso), com aplicação de multa simples e recomendação de embargo das,
,

atividades do empreendimento a partir do dia 10/07/2015.

, I
Na descrição da infração consta que teria sido constatado o'

I

descumprimento de condicionantes da Licença de Operação - certificado ambiental nO'

109/2008 - SUPRAM NM, bem como que o empreendedor teria prestado informação
I I

falsa no processo administrativo, ao afirmar que o empreendimento não entrou em,

operação no período de vigência do referido certificado ambiental.

FIGUEIREDO & CARDOSO
ADVOCACIA E CONSULTORIA - MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Rua Correa Machado, nO 1025, Sala 501, Edifício Premier Center, Centro
Montes Claros, Minas GeraiS, CEP 39.40-090 - Fone/Fax 55 383212 5757
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A autuação possui embasamento legal no artigo 83, inciso I,

código 105 e artigo 84, inciso 11,código 215 do Decreto nO 44.844/2008.

Eis a síntese necessária.

DO DIREITO

1 - PRELIMINAR DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Consoante disposição do artigo 70, parágrafo 1°, da Lei Federal ,
nO 9.605/1998, apenas os funcionários de órgãos ambientais integrantes do' Sistema ~

Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, I

bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha são
Icompetentes para lavrar auto de infração.

No âmbito do Estado de Minas Gerais tem-se o artigo 27 e

parágrafos do Decreto nO 44.844/2008 referendando que a lavratura de auto de
I

infração é de competência dos servidores previamente credenciados.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a prévi.:aI

designação para a atividade fiscalizatória é condição para que possa o servidor lotado

em órgãos ambientais lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos,1

podendo a designação ocorrer por simples ato normativo interno, como demonstra 'OI

seguinte precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA. IBAMA. PODER DE POLÍCIA.I

COMPETÊNCIAPARA LAVRARA INFRAÇAO. I - Cuida-se mandado de

segurança impetrado contra o Superintendente do INSTITUTO'

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAISI

RENOVÁVEIS- IBAMA, com o objetivo de anular o Auto de Infração nO,,
247103-0, decorrente da apreensão de agrotóxicos originários do:

Paraguai, lavrado por Técnico Ambiental. Ordem concedida em razãol

da incompetência da autoridade que lavrou o auto. II - A Lei hO,
9.605/1998 confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais

integrantes do SISNAMA, o poder para lavrar autos de infração e'

instaurar processos administrativos, desde que designados para as,
atividades de fiscalização, o que para a hipótese, ocorreu com ~

Portaria nO 1.273/1998. III - Este entendimento encontra-se em

2
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consonância com o teor da Lei nO 11.516/2007, que acrescentou o

parágrafo único ao artigo 60, da Lei nO 10.410/2002, referendando a

atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos

cargos de técnico ambiental. IV Recurso provido. (REsp

1.057.292jPR, ReI. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,

julgado em 17/6/2008, DJe de 18/8/2008)

o precedente acima transcrito também está amparado no

parágrafo único do artigo 60 da Lei nO 10.4100/2002 que cria e disciplina a carreira de

Especialista em Meio Ambiente, com a redação dada pela Lei nO 11.5166/2007, com o

seguinte teor:

Parágrafo único. O exercício das atividades de fiscalização pelos

titulares dos cargos de Técnico Ambiental deverá ser precedidp de ato

de designação próprio da autoridade ambiental à qual 'estejam

vinculados e dar-se-á na forma de norma a ser baixada pelo IBAMAou

pelo Instituto Chico Mendesde Conservaçãoda Biodiversidade Instituto

ChicoMendes,conforme o Quadro de Pessoala que pertencerem.

Como se pode vê, a prévia designação para a atividade

fiscalizatória é condição para que possa o servidor lotado em órgãos ambientais lavrar

autos de infração e instaurar processos administrativos.

No caso em tela, foi realizada pesquisa no site

http://www.siam.mg.gov.brlsla/action/Consulta.do. da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, e não foi

encontrada a Resolução SEMAD ou ato normativo congênere referente ao prévio

credenciamento do servidor responsável pela lavratura do Auto de Infração nO48665.

A hipótese de lavratura de auto de infração por quem não fora

previamente designado para a atividade fiscalizatória implica na nulidade do Auto de

Infração nO48665.

Registre-se que eventual ato posteriormente praticado pela.,
Autoridade Pública competente para o credenciamento não se mostra suficiente para

convalidar o ato, praticado com vício de competência.
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necessárias ao desenvolvimento das atividades da recorrente.

, .•
DIto isso, e diante da ausência de comprovação Jcerca da

referida designação do funcionário que assinou o Auto de Infração, impõe-se a

declaração de nulidade do Auto de Infração nO 48665.

2 - MÉRITO

A recorrente exerce atividade de "usina de pro8ução de

concreto asfáltico" e encontra-se instalada nas dependências da mineradora JLX

Mineração S/A.

Todo o processo produtivo do empreendimento está

diretamente associado ao desenvolvimento das atividades da mineradora JL..X,
Mineração S/A, inclusive no que diz respeito ao sistema de monitoramento le controle I

ambiental.

o que se está a dizer de maneira simples é que a inf~aestrutura ,,
e o desempenho ambiental do empreendimento são atendidos pela mineradora JLX

Mineração S/A, sendo esta a responsável por disponibilizar o fornecimento de energia

elétrica, sanitários, água para consumo humano e todas as demais Idemandas I,

I
Assim, os monitoramentos das emissões atmosférica$, efluentes I

sanitários, pluvial, análises de água fornecida para consumo humano, bem como as:
i

demais medidas afetas ao sistema de controle ambiental das atividades vinham sendo
i

realizadas pela mineradora JLX Mineração S/A através de Relatórios, Técnicos:

semestrais,

Significa dizer que os Relatórios Técnicos 'semestrais,,
apresentados pela mineradora JLX Mineração S/A contemplam em seu bojo oi

monitoramento ambiental da atividade desenvolvida pela recorrente, inclusive no que,

toca as condicionantes da Licença de Operação - certificado nO109/2008 SUPRAMNM"

Dessa forma, tendo sido apresentados relatórios técnicos
I

semestrais contemplando o cumprimento das condicionantes da Licença de Operação;

- certificado nO 109/2008 SUPRAM NM, é improcedente a autuação lavrada em;

desfavor da recorrente com fulcro no artigo 83, inciso I, código 105, do r Decreto nO

44.844/2008.

I
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Avançando-se, a recorrente ainda está sendo penalizal:la com a
I

infração descrita no artigo 84, inciso 11, código 215, do Decreto nO 44.8
i
44/2008,

porque teria prestado informação falsa no processo administrativo, ao afirrryar que o

empreendimento não entrou em operação no período de vigência do. referido

certificado ambiental.

Segundo o técnico responsável pela lavratura do auto de

infração teria sido constatado o funcionamento do empreendimento nos meses de

abril, maio e julho de 2015, quando já expirado o prazo de validade do certificado

ambiental.

A recorrente disse que não entrou em operação no período de

vigência da Licença de Operação, se referindo, obviamente, ao prazo de validade do

certificado ambiental.

Logo, a conclusão que se chega é que a motivação para prática i

do ato está fundamentada na interpretação subjetiva realizada pelo agente

responsável pela autuação que, valendo-se de uma premissa equivocada, entendeu

que teria havido a prestação de informação falsa no processo administrativo

ambiental.

Ora, como se sabe, o Auto deve descrever a infração e a

legislação aplicável, de forma correta e clara não dando margem a dúvidas. Erro nesse

requisito é causa de nulidade insanável. Erros, falta de clareza e omissões no auto de

infração provocam cerceamento de defesa. Sendo inadmissível no ,âmbito

administrativo a aplicação de punições motivadas por critérios subjetivos.

E no caso em questão a carga de subjetividade e falta de

clareza na motivação eleita para aplicação da penalidade descrita no artigo 84, inciso

11,código 215 do Decreto nO44.844/2008, torna-se fonte de cerceamento de defesa,

levando a nulidade o Auto de Infração _nO48665, senão a improcedência da

imputação.

Dito isso, impõe-se a declaração de nulidade o Auto de,Ihfração.
)

nO48665 ou a improcedência da infração prevista no artigo 84, inciso lI, código 215

do Decreto nO44.844/2008, com o conseqüente arquivamento do Auto de Infração nO

48665.
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DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA

o artigo 68 do Decreto nO 44.844/08 estabelece alguns casos,

em que, a pedido do autuado, poderá haver a redução do valor da multa aplicada.

No presente caso, não há danos causados ao meio ambiente e

recursos hídricos.

Trata-se a espécie de menor gravidade dos fatos tendo e"m vista

os motivos e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente e

recursos hídricos, tendo o infrator colaborou com os órgãos ambientais na solução dos

problemas advindos de sua conduta, e a utilização de recursos hídricos é para fins

exclusivos de consumo humano, sendo que na área do empreendimento existem

matas ciliares e nascentes preservadas e o infrator detém certificação ambientql.

Logo, o empreendedor faz jus ao benefício previsto no artigo 68

do Decreto nO44.844/08, bem como no beneficio previsto no artigo 49 do mesmo

diploma legal.

DA CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, espera e requer seja acolhida a
I

presente defesa, cancelando-se o auto de infração lavrado. j
I

Se esse não for o entendimento, pede-se então seja co~cedido

ao empreendedor o beneficio previsto no artigo 68 do Decreto nO 44.844/08, bem

como o benefício previsto no artigo 49 do mesmo diploma legal.

Protesta, nos termos 9 4° do artigo 34 do Decreto nO

44.844/08, pela juntada de outros documentos durante a instrução processual e antes

que o processo seja remetido à conclusão da autoridade julgadora.

Do deferimento.

Montes Claros/MG, 28 de julho de 2015.

-=~
Icardo Ta~1" ,

OAB/MG 104.912
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PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

CONSTRUTORA EFERCO LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Isob o n°

16.917.593/0001-95, com endereça na BR 135, Km 03, Bairro Eldorado, no Municfpio de Montes

Claros, Estado de Minas Gerais, CEP 39.401-277, neste ato representado pelo s6cio-

administrador FERNANDO rDMAl FERREIRA, brasileiro, divorciado, industrial, portador do

documento de identidade RG n° MG-516.785 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n°

066.170.266-91.

OUTORGADOS:

RENATO BARBOSA FIGUEIREDO, advogado inscrito na OAB/MG 91.757 e WELLlNGTON

RICARDO TAVARES CARDOSO, advogado inscrito na OAB/MG 104.912, com escritório à

Avenida Cuia Mangabeira, nO 210, sala 323, Santo Expedito, Cep: 39.401-001, na cidade de
I

Montes Claros, Estado de MinasGerais. Telefax: 38 3212 5757.

PODERES:

Os poderes para atuaçêo na esfera administrativa no êmbito do Poder Executivo, e~tando os

outorgados autorizados a representá~lo,usando dos recursos legais, conferindo-lhes,_também,

poderes especiais para confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, rece~er e dar

quitações, agindo em separado ou conjuntamente, podendo substabelecer.no presente,mandato,,
com ou sem reserva de poderes, em especial para agir em sua defesa, podendo, por tanto,

praticar todo e qualquer ato para o fiel cumprimento deste mandato, especialmknte para

apresentar defesa contra o Auto de Infracêo n~48665/2015 junto a Secretaria Estadual de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais elou suas respectivas

Superintendências Regionais. bem como perante os demais órgãos integrantes do -Sistema

Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA.

,
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Comprovante de Inscrição e de SituaÇãoCadastral - Impressão

.• Receita Fi!deral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,
,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualízação cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE INSCRiÇÃO

16.917.593fO001-95
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

15/0711981

OME EMPRESARIAL

';ONSTRUTORA EFERCO LTOA

TITULO DO ESTABB.ECIMENTO (NOME DE FANT ASIA)

EFERCO

CODIGO E DESCRiÇÃO DAATMDI>DE ECONOMICA PRINCIPAL
42.99.5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anterlonnente

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATMDADES ECONÓM ICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anterionnente

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURiolCA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R LARANJAL

NÚMERO,. COMPLEMENTO

m
30.310-700

ENDEREÇO ELETRONICO

BAIRRO/DISTRITO

ANCHIETA
MUNICiPlO
BELO HORIZONTE

TELEFONE

cc
MG

ENTE FEDERATIVO RESFONSÁVEL (EFR)-
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SlTUAÇÃO ESPECIAL...,..,.•.•...,

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005 j

i,
DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL••.••.•.•...,

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 22/07/2015 às 15:10:14 (data e hora de Brasília).

[ConSU1!a aSA / Capital ~~ I Voltar:

.
: . ,
Página: 1/1

I

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 22/07/2015
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ConsultaQuadrodeSócioseAdministradores. QSA- Impressão

.,--"-----, ... " -....•.....+----------\...-----

Consulta Quadro de Sócios e Administradores. QSA

16.917,593/0001-95

CONSTRUTORA EFERGO LTOA

CNPJ:
NOME
EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL: R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Juri~ica (CNPJ) é o
seguinte:

I :

Nome/Nome
Empresarial:

Qualificação:

FERNANDO TOMAl FERREIRA

49-Sócio-Admi nistrador

22-Sócio

DANIEL PALHARES FERREIRANome/Nome
Empresarial:

Qualificação: IL .I

a infonnações relativas à participação no aSA, acessar o E.CAC com certificado digital ou comparecer a uma, unidade da .RFB.
I

<:,niliIJO no dia 22107/2015 às 15:10 (data e hora de Brasília).

@CopyrighlReceilaFederal do Brasil - 22/07/2015

http://w\wI.receita.fazerda.govbr/prepararlmpressaollmprimePagina.asp 111
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FERNA "TOMAZ FERREIRA, bràsileiro, divarciada,
industrial, • ente e domiciliada.' Rua Palmira, n". :l76-apto.
1.401 • Bal. Serra em Belo-HO!i%OtIle• Min¥ Gerais, portador
da Carteira de Idantidade na,MG-516.785, expedida pela
Secretaria' Segurança Públlcá da Estado de Minas Gerais,
CPFIMF no; .170.266-91."'.

.:~."--,---------'r.".,.'---.----...~-...,-,-o ----
- it'

~c', '"

1
, .-'"'

S~RGIO R!IS THOMAZ, brasi~lro, casada em regime de
comunMa parcial de bens, indUÍltrial, residente e domiciliado à
Rua Ge6rgil!. n' 44 - apt" 4O:l:- Illoco 85 - Conjunta Estrela
Dalva em Bio Horizonte- MinaSGerais, portador da Carteira de
Identidade $i" M-4.193.56:leXlledída 'pela $e<:re1ariada
Segurança "úbllca da Estado de Minas Gerais, CPFIMF n'
489.927.806-30.*'

., ~-

Estes ún~ sócios da sociedade par quotas de
respansabil@ade liml1ada CONSTRUTORA EFERCO' :"TPA.,
com sede ria Rua Laranjal, n'10 - Bairro Anchieta em Belo
Horizante ~ Mll1as Gerais,jnscri1a na CNPJIMF 901[9: na,
16.917.59:31Q001-95,com seus atas constitutivos regiStrelIase
arquivados oa JUCEMGsob a no. :l120109657-4 em 15107/l961
e última alteraçãO'sob a n' :l929586 em 21J0512oo8. :.:.:

'ir ' ••. '" •
":& ~,'~ - -- .

DANIEL 'ALHARES FERREIRA. brasileiro, SéplIrada .
judicialmenli, engenheiro civil, reSidente e damiciliado.,l!£.RUA
Guandhaus{no 185- apt" 201.: BairrO''Santa Lúcla.em.Bela
Harizonte-Minas Gerais, partador da Carteira de IderltldaCfen'
MG.9.022.270 expedida pela' Secretaria de Segurança
Pública dO Estada de Minas Gerais, CPF/MF n'
035.549.3613-77. ara admitida na Sociedade, na fooma e
condições adiante especificadÍls; .,

-7

Resalvem, na melhor farma de direna, praceder a aneraç!la dos mencionados
instrumentos cantratuais, e a fazem mediante as seguintes cláusulas e condiçOes
que, reciprocamente,ajustam e oulorg8m, a saber. , .

.0.-:_

1 - DA ALTERAÇAo
1.1 - DA CEssA0 DE COTAS

!
.. I.

o sócio SI::RGIOREIS THOMAZ cede e transfere: a totalidade de suas cotas sociais
em nómero 3.611. no vaiar nominal de R$ :l.611,00 (Três mil e seiscentos e onze
reais), ao novo sócio ara admitido na sociedade DANIEL PALHARES FERREIRA,
dando o cedente ao cessionária, bem assim à sociedade,plena, rasa e geral qullaç!lO
quanta as cotas ora transacianadas, transferindO'aas adquirentes tad~eítos li

:J '"_



,,
•• •,..•

\/R.TOTAL

3.996.389,00
3,611,00

4.000.000.00

a ser disbibuldo entre os

" s, pal'l\ nada mais vir a

TO SOCIAL

DANIElf'ALHA~S FERREIRA, únicos sócios
TOA", resolvem, pela presente afteraçAo, por

strume " I, que passará, dora\lllnte a
revogando-se, e~lI.samente, as cláusulas e

,s oontratuais anteiioies, o que fazem na melhor
9uintes cláusul"'!l e: çOndiçOes que, mútua e
a saber: i c.,' ,.• "...•

, ., '~ .•.•.• .•
• o soclai de COJIISi'RUTORA EFERCO LtoA,
lIairro An<:hieta erri(a.to Horizonte -Minas '<j;êrais,
'; lojas ou escrftório1elJrqualquer parte do .leifIt6rio

de Belo HorizontelMG para o ajulza'lJef$ de
ade. J, ",

"

,
ntes, pretél1tas

, seja que tlt
obrigaçOes sobre as mesmas.
reclamar com base na presente :'

Em decorrência da cessa0 de
s6dOs na forma a seguir indicada ,

NOME

FernandO Tomaz Ferreira
Daniel Palhares Ferreira
TOTAL

A sociedade gira sob a denom'
com sede na Rua Laranjal n' 1(}
podendo abrir filiais, departame
nacional. Fica eleito o foro da
quaisquer açOss pertinentes à

•

2 - DA CONSOUDAÇAo DO C

FERNANDO TOMAl FERREIRA
da "CONSTRUTORA EFERCO

j unênime consenso, a rovar no
reger os destinos da socieda
condições insertas nos instrum
forma de direito, mediante as
reciproCamente outorgam e aoe'

..•...-----

ç.lAUSULA 11
DOS OBJETIVOS SOCIAIS:

A sociedade tem por objetivo social a execuçao dos serviçOS de terraplenagem,
pavimentação, obras públicas e de arte, obras complementares e de saneamento,
Edificações. Montagens Industriais, bem como todos os serviços próprios ou
vinculados a Conslruç!lo Civil em geral, estudo e execuç!lo de serviços de limpeza
pública urbana e industrial, e estudos e execuç!lo de projetos e obras de proteçao
ambientai.

cLAUSULA III
DO CAPITAL SOCIAL , INTEGRAJ.~AQ E DISTRIBUIÇÃO:

O Capital social é de R$ 4.0001,000,00 ( Quatro mllhoes de reais), dividido em
4,000.000 (Quatro milhões) quotas do valor nominal unitário de R$ 1,00 ( Hum real)
totalmente integralizado, e distribuldo entre os sócios da seguinte la:>

~. .,~
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VR.TOTAL

3.996.389.00
3.611.00

4.000.000,00
-' -'.L

,
" .i

, .

, ,

"~

VR"rtÁRIO
!I-'{'~

d, - .(JO

na forma da lei" a 11importtlncia total do
m solidarlamen ' , . la íntegralizaçêo do capital

Civí112OO2'l : '

,1 .'
DASATJVID~,

, Indeterminado.~tiluCiOde suas atividades deu-, .,,-,

,3.996.389
, 3.611r 4.000.000
t,
I•

o prazo de duraçêo da socieda
se em 01/07/1981.

A responsabilidade dos sócios"
capital social. mas todos resp .
social conformeartigo 1052do "

NOME

Fernan<foTomaz Ferreira
DanielPa1haresFerreira
TOTAL

-..

• .'....'....,

,

. ...
/o sócio FERNANQO rOMAl FERREIRA.;ora
ndo a ele gerir:m':' " ede e executer a~~ ••fas
<> de seus o . , sociais, representaMo a

,I perante in . 'ç!les financeiras, bancárias,
"I, autarquias e lrepartiçoes pÚblicas feIIerais,
as as relaçOes1U1rtoi.s,terceiros. • ",.

A sociedade serà adminlslradá,
designadoADMINISTRADOR.
próprias da empresa na con
sociedade Judicial e extraJu
fornecedores e clientes em
es1adualse municipais, enfim em

A denomlnaçêo social será usa pelo sócio adminiStradorretro nomeado, ao qual
sllo delegados poderes para AÍlSinar pela sociedade. lsoladamente. todos os
documentos inerentes á atividadEiempresarial.da mesma forme que assina e rubrica
a presentealteraçêo contratual. F

cLÁUSULA VIII
DA RETIRADA"rRQ.LABORE" '

Ao sócio administrador caberá, mensalmente, a tilulo de 'Pró-l.abore', uma
importilncia ,a qual será levada a débito da conta de 'Despesas AdministralNas'.

-_._-~--~-----------------_._--
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C DIGO CIVil

o decleram, ex~Hamenle que n!lo se acham
ento e registro .llf8!istos nos itens 11e 111do
de 1M 1.94 irm>fítivos do Itvre exercicio das

, que nao estão otneIêí1ados por nenhum crime,
, istraçêo de sociedade empresária ( ar\. 1.011 ~

,
Ci; ll'
j' ", ,V
, e poderá qualqutÍr t,nlPO, $\'l assim (la sócios

, intennediãliollllsl1ibuindo ou capitalizando
idade com a 1e9~Vigenle

J,"

PARÁGRAFO ÚNICO - A s
julgarem conveniente, levantar
relWltados parclais, tudo de co

cLÁUSULA 1!1V
S DECLARA O S A QUE S

.. ... _~
•

•

•

Os signatários do presente ins
incursos nas proibições de arqu'
artigo 35 da lei Federal nr. 8
aflvidades mercanfls.
Declaram ainda sob es penas da
cuja pena vede o exercício da ad
1° do Código CivlI12002).
E por assim estarem justos e co
obrigando-se, bem como por
cumprirem fielmente todas as cl ,

~'} em 03 ( três ) vias de igual teor e

IESTEMUNHAS:

~

~.
NEU RECIDA ROSA
CPF: 4 27.036-49
C.l: MG-5.030.777

\~~~o~
~:~~a76,396-83
C.I: MG.11.030,426
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Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2014

À Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Conselho Estadual de Política Ambiental- COPAM - MG

Hef.: Processo COPAM/SE/PA00238/1993/006/2006 - DNPM806.656/1975

Ass.: Relatório técnico fotográfico semestral e de automonitoramento ambiental

JLXMINERAÇÃO S/A., vem através deste ofício apresentar o relatârio técnico

fotográfico semestral e de automonitoramento ambiental.

Nestes termos,

pede deferimento.

Atenciosamente.

Funclonarios • BH • MG • CEP 30140 OBO
Rua BernarOO Gutmar3.es • 20 • 8" andar.

."



.•

;

\r:Enál.. ~

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO SEMESTRAL E DE AUTOMONITORAMENTO

AMBIENTAL - JLX MINERAÇÃO S/A.

PROCESSOCOPAM/SE/PA 00238/1993/006/2006 - DNPM 806.656/1975

1) Introdução

o empreendimento dedica-se à lavra e britagem de calcário. Situa-se na rodovia

Br 135 (Montes Claros - Januária) km 03, no município de Montes Claras-MG.

Visita realizada em 03 de dezembro de 2013, peta Engenheira de Minas e

Segurança do Trabalho Sibele dos Santos, acompanhado por Letícia Pimenta Moreira. Em

anexo, croqui de localização de pontos de monitoramento, documentação das medições de

ruído e certificado de calibração.

b) Monitoramento ambiental

b 1) Monitoramento de efluentes sanitários

Os efluentes bruto e tratado da fossa séptica sistema 1 (SI/52) serão amostra dos

e analisados e os boletins serão oportunamente apresentados a esta fundação.

b 2) Monitoramento de efluentes industriais

Os efluentes bruto e tratado da caixa separadora (11/122)serão amostrados e

analisados e os boletins serão oportunamente apresentados a esta fundação.

Ib 3) Monitoramento da qualidade da água superficial

Os efluentes de montante e jusante do córrego do Cedro IAl e ~21 serão

amostrados e analisados e os boletins serão oportunamente apresentados a esta fundação.

Rua Bernardo Guimarães. 20 • 80 andar. FunClonâríos • BH • MG • CEP 30140 080
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b 4) Monitoramento da qualidade da água de consumo humano

A água de consumo humano será amostrada e analisada e o boletim será

oportunamente apresentado a esta fundação.

b 5) Monitoramento da qualidade da água subterrânea

A água de subterrânea será amostrada e analisada e o boletim será

oportunamente apresentado a esta fundação.

b 6) Monitoramento de resíduos sólidos

As planilhas do programa de acompanhamento dos resíduos sólidos serão

oportunamente apresentadas a esta fundação.

b 7) Monitoramento de ruídos

ai} Metodologia: O dedbelímetro de fabricação Instrutherm modelo DEC 5010 é instalado no

ponto de medição constante do croqui dos pontos de monitoramento ambiental, montado

em tripé com altura miníma de 1,2 metros e com afastamento mínima de 2 metros da limite

da empreendimento. Quando este afastamento não é possível devido a ocupação da

vizinhança a situação é relatada na descrição da medição. O decibelfmetro é ligado já

regulado para a duração da medição em 5 minutos. Após este tempo a medição é

interrompida automaticamente. Os registros e gráficos são impressos no escritório. O valor

do ruído é expresso em laeq em números inteiros, A pesquisa de componentes tonais (ruído

que contêm tons puros) e ruído com caráter impulsivo (ruído de impacto) é realizada em

paralelo. A pesquisa da existência de ruído com componentes tonais é realizada utilizando o

decibelimetro Simpson modelo 886 equipado com o filtro de bandas de oitavas 5impson

modelo 898. A pesquisa da existência de ruído com caráter impulsivo é realizado utilizando

o declbelímetro Simpson no modo Fast na curva C (dB(C)). Em ambos os casos o

equipamento é montado também em tripé obedecendo a mesma altura e afastamento. O

Rua Bernardo Guimaraes • 20 • 8° andar. Funcionarias. BH • MG • CEP 30140 050
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ruído com componentes tonais e impulsivos existentes geralmente chegam aos limites do

empreendimento de forma difusa não sendo detectados.

b) Equipamentos: dedbeHmetro de fabricação lnstrutherm, modelo DEC 5010 tipo 2,

calibrador ?impson modelo 887-2 com frequência de 1.000 hertz, 94 e 114 dB; decibelímetro

Simpson modelo 886 tipo 2, calibrador Simpson modelo 890 1.000 hertz 114 d~, filtro de

bandas de oitavas Simpson modelo 898 de 31.5 hertz a 16 khz (pesquisa da existência de

componentes tonais), Trena Stanley de 5 metros, modelo Ufe Guard. Receptor GPSGarmin,

rnodelo Etrex Venture.

c) certificados de calibração: certificado de calibração N2 RBCl.8659-458 (Total ~afety -

Calilab ,_ laboratório de calibração e ensaios) Decibelímetro DEC 5010 da Instrutherm;;

certificado nº 001725 emitido pela C&Q engenharia em 03/805/2010 (decibelímetro

Simpson modelo 886); certificado nº 015l9A emitido pela C&Q engenharia em 21/09/2009

{calibrador 5impson modelo 887.2); Certificado nº 00933 emitido pela C&Q engenharia em

14/06(2007 (filtro de bandas de oitavas Simpson modelo 898); certificado 23104 emitido

pela C&Q engenharia em 23/10/2004.

d) Pontos de medição: três pontos (dBl, dB2 e dB3) constantes do croqui de localização de

pontos de monitoramento, em anexo. Pontos georreferenciados em coordenadas UTM

Datum Sad 69. Cada medição teve a duração de 5 minutos.

e) Data: as medições foram realizadas no dia 03 de dezembro de 2013, entre 08 e 09 horas.

f) Condições do tempo: Tem bom com sol.

g) Nível de pressão sonora: o nível de pressão sonora equivalente lAeq em dB(A) no modo

Fast lido diretamente no mostrador do equipamento e impresso.

h) Valor do nível de critério de avaliação (NCA): 70 dB(A) diurno. Área predominantemente

industrial.

i) Norma: A avaliação de ruídos foi realizada no formato da NBR 10151 "Acústica - Avaliação

do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade - Procedimento".

j) Ruídos da natureza: Os ruídos da natureza são oriundos de vento, passaros, animais,

latido de cães e etc.

Rua Bernardo GUlmClraes • 20 • 8~ andar. FunclOnarios • BH • MG • CEP 30140 080
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ruído com componentes tonais e impulsivos existentes geralmente chegam aos limites do

empreendimento de forma difusa não sendo detectados.

b) Equipamentos: decibe1imetro de fabricação Instrutherm, modelo DEC 5010 tipo 2, ,

calibrado r Simpson modelo 887-2 com frequência de 1.000 hertz, 94 e 114 dB; decibelimetro

Simpson modelo 886 tipo 2, calibrador Simpson modelo 890 1.000 hertz 114 dB, filtro de

ban~as de oitavas Simpson modelo 898 de 31.5 hertz a 16 khz (pesquisa da existência de

componentes tonais), Trena Stanley de 5 metros, modelo life Guard. Receptor GP$Garmin,

modelo Etrex Venture.

c} Certificados de calibração: certificado de calibração NQRBC1~8659-458(Total Safety - I

Calilab • laboratório de calibração e ensaios) DecibeHmetro DEC 5010 da Instrutherm;;

certificado n!:! 001725 emitido pela C&Q engenharia em 03/805/2010 (decibelímetro

pontos de monitoramento, em anexo. Pontos georreferenciados em coordenadas UTM

Datum Sad69. Cada medição teve a duração de 5 minutos.

e) Data: as medições foram realizadas no dia 03 de dezembro de 2013, entre 08 e 09 horas.

f) Condições do tempo: Tem bom com sol.

g} Nível de pressão sonora: o nível de pressão sonora equivalente lAftl em dB(A) no modo

Fast lido diretamente no mostrador do equipamento e impresso.

h) Valor do nível de critério de avaliação (NCA): 70 dB(A) diurno. Área predominantemente

industrial.

i) Norma: A avaliação de ruídos foi realizada no formato da NBR 10151 "Acústica - Avaliação

do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade - Procedimento".

j} Ruídos da natureza: Os ruidos da natureza são oriundos de vento, pássaros, animais, I

latido de cães e etc.
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Ponto d81: situado no limite leste do empreendimen~o próximo à guarita de entrada -
! H

ponto de coordenadas 23K 061877E./ UTM8156249N - Ruído diurno - 65'; dB(A). Ruído

ambiente: tráfego de veículos na rodovia BR 135.

~ ~~.
, '," '1
" . ,\

l'•

Foto 01- Medição de ruído no ponto dBl.
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Ponto dB2: situado no limite norte do empreendimento próximo à saída da tubulação de

água pluvial do sistema de contenção de sólidos carreados - ponto de coordenadas 23K

61821lE/ UTM 8156433N. Ruido diurno - 68 dS tA). Ruído ambiente: trânsito de veiculas na

rodovia BR 135 e ruídos da natureza.

Ponto dB3: situado no limite sul do empreendimento próximo ao abrigo contra intempéries

no banco superior da mina - ponto de coordenadas - 23K 617791Ej UTM 8155801N. Ruído

diurno - 61 dB(A). Ruído ambiente: ruido de fundo do empreendimento da mineração e

fábrica de cimento vizinha e ruídos da natureza.

r~•

Foto 02 - Medição de ruído no ponto dB3.

,
Ponto dB4: situado no limite sudeste do empreendimento próximo ao escritório - ponto de

coordenadas - 23K 618304EI UTM 81S632N. Ruído diurno SS dB(A). Ruído ambiente:

I ráfego de veículos na rodovia BR 13S e ruídos da natureza.

Rua Bernardo Guímarlles • 20 • 8° andar. FunCÍonanos .' BH • MG • CEP 30140 080
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Foto 03 • Medição de ruído no ponto dB4.
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e}Relatório fotográfico

.. '. ,STAMOS TRABAllti\NDIl
• HÁ JIÍ1- OIAS
1..\"<' .)'

SEl\; ACIDENTESCOM PERIIl\ DE T,EMPO.
", - .~- - ~.,.",.,.,..

IlDSSO REemmE É OE---- DIAS . \l,
o' ,~-c"'- ''+" ~_'t'1iUY"lNIW.:.r'

Foto 04. Placa de contagem de dias sem acidentes atendendo à legislação de segurança do

trabalho.
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Foto 05 - Recepção do empreendimento com controle de entradas e saídas.. ". ' ,

Foto 06 ~Estacionamento para veículos pequenos.

I '
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Foto OS~Recepção do empreendimento com controle de entradas e,saídas.
i

•-.. -
. '- .. "':~'... .

"
s;:;

Foto 06 - Estacionamento para veíCulos pequenos.
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Foto 09 - Vista parcial da mina e do Sump.

-.~'~',

".~~

,~i,-

"

Foto 10 - Umectação na área do britador primária.
'i.

", ,
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Foto 11 . Estocagem de lubrificantes.

Foto 12 - Caminhão comboio de abastecimento e lubrificação .

. ,
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, i iI i
l'", '



')1,

I

I
t

'I ~ ,j

li, 'I
!,'

I,. ,I,
.L I

I.
" "J,,

Foto 13 - Novas instalações do vestiário.

,

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2013.

/~.~ de' /iN' L
/ f v Sibele dosSant~s +

Engenheira de Minas e Segurança do Trabalho

CREA-MG: 113.423/0
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Ponto dB3: Ponto de coordenadas 23k 617791E/ UTM8155801N
QUADRO RESUMO DA MEDIÇÃO
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Ponto dB2: Ponto de coordenadas 23k 618211E/ UTM 8156433N

QUADRO RESUMO DA MEDIÇÃO
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JLX • AVALIAÇÃO DE RufDO 03{12{2012

Ponto dB1: Ponto de coordenadas 23k 618577Ej UTM 8156249N
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Ponto dB4: Ponto de coordenadas 23k 618304E/ UTM 815632N
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