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IlusrRÍssvo SENHoR DIREToR PRESIDENTE Do SUPRAM^IM -
supERntrN»ÊNCn REGIoNAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENvoLVIMENTo susrENrÁver, NA ctDADE DE MoNTES cLARos -
MG.

AUTO DE INFRAÇAO N." 66482

O MTINICIPIO DE PIRAPORA, ente de direito público, inscrito no CGC (MG). sob o

n'23.539.46310001-21, com a sua Prefeitura à Rua Antonio Nascimento, 274, neste ato

representado pelo Prefeito Municipal, HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA,

brasileiro, casado, CPF: 250.573.816-04, residente e domiciliado à Rua Govemador

Valadares, 324, Centro, Pirapora,MG, por intermédio de seus procuradores Fabiano

Medeiros Pinto e Mariana de Melo Morais, advogados regularmente inscritos na OAB

sob o no 73.060 e 150.850, respectivamente. instrumento de mandato em anexo,

inconformados com os fundamentos que motivaÍam a lawatura do auto em exame, vem

com o devido respeito e acatamento diante de Vossa Senhoria, com fundamento no

artigo 5o, LV da Constituição Federal, aÍigo 71, I da Lei n." 9.605, de 12 de fevereiro de

1998, bem como nos demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresentar:

DEFESA ADMINISTRATIVA

passando expender, para tanto, as seguintes razões de fato e de direito
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1. Dos Fatos:

Prefacialmente, salientamos que o SAAE de Pirapora, é o gestor

responsável pelo saneamento deste Municipio, pelo que inclusive, é o que elabora e

assina os projetos e pré-projetos de adequação do Aterro SanitáLrio e do Antigo Lixão.

Foi realizada no dia 08 de Agosto de 2014, vistoria no Aterro Sanitario da

Prefeitura Municipal de Pirapora, sendo verificada, de acordo com Auto de Infração n"

66482, duas infrações gravissimas. nos termos do art. 83, anexo I, Código 114 e 115 do

Decreto no 44.844/08 cometidas pela autuada. 
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Na Descrição da Infração está redigido da seguinte forma: "Desc

nantes aprovadas na Licença de Operação - LO, inclusive Planos de C
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condicio on

Ambiental, monitoramentos e medidas mitigadoras com a constatação de degradação

ambiental" e "foi constatado o lançamentoidisposição de residuos de origem da

construção civil pela Prefeinua municipal de Pirapora em uma área não licenciada.

Local este onde a Prefeitura utilizava anteriormente para depósito de resíduos da coleta

municipal. Cabe destacar que este local (antigo aterro) deveria ter sua área recomposta

pela prefeitura".

E devido a isto, foi aplicado ao município duas multas simples no valor de

R$ 29.117,45 (vinte e nove mil, cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos),

totalizando um montante de R$ 58.234,90 (cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e

quatro reais e noventa centavos).

Importante salientar que o Auto de Infração foi recebido por esta prefeitura

no dia 02 de setembro de 2014, estando poÍanto, o autuado, dentro do prazo limite para

apresentar defesa, prazo este de 20 dias contados do recebimento da notificação.

A penalidade imposta não pode persistir. senão veja-se:

2, Do Direito:

O Fiscal enquadrou a conduta da autuada no artigo 83, Anexo I, Código 114

e 115 do Decreto Estadual r.' 44.84412008. Para melhor análise, cumpre transcrever o

dispositivo:

Art. 83. Constituem infrações às normas sobre a proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente, as tipificadas no Anexo I
()

Código l14

Especificação
das Infrações

Código

Especificaçào
das infrações

Descumprir condicionantes aprovadas nas Licenças Previa,
de Instalação e de Operação, inclusive planos de conÍole
ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoraçâo, ou
equivalentes, ou cumpri-las fora do prazo fixado, se

constatada a existência de poluição ou degradação
ambiental.

I l5

Instalar, construir, testar, operar ou ampliar atividade efetiva
ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio
ambiente sem Licenças de Instalação ou de Operação, se

consratada a existência de poluição ou degradação
ambiental -
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O primeiro item a ser discutido é o não cumprimento das condicio

aprovadas na Licença de Operação (código 114). No anexo I do Parecer Único da

SUPRAM-NM n" 042346/2009. foram descritas sete condicionantes, sendo elas:

1. Concluir a implementação das medidas propostas para o encerramento do

atual depósito de lixo, inclusive com implantação de sistema de drenagem de águas

pluviais e sistema de drenagem de gases com instalação de drenos verticais através de

perfuração ou escavação da massa de lixo.

2. Executar monitoramentos periódicos das águas subterrâneas, dos

efluentes sanitários, dos percoladose das emissões atmosféricas, conforme Programa de

Auto Monitoramento.

3. Apresentar anualmente relatório descritivo-fotográfico contemplando as

etapas de operação da deposição, inclusive com a caracterização dos resíduos da massa

aterrada. Constar ainda no relatóúo todo o histórico do recolhimento do chorume para

tratamento.

4. Adotar um sistema de monitoramento geotécnico mínimo para garantir a

estabilidade da massa de resíduos aterradas. de acordo com instrumentação

geotécnicabasica recomendada no Guia de Orientações Biisicas de Notas Técnicas da

FEAM.

5. Manter em horiáLrio integral os equipamentos previstos para operação da

unidade.

6. Seguir as recomendações expressas no Gúa de Orientações Básicas de

Notas Técnicas da FEA-M, principalmente no que conceme à manutenção do Aterro

Saniuírio.

7. As recomendações constantes neste Parecer Único e não apresentados

como condicionantes deverão ser observadas pelo empreendedor. Se necessário, a

critério do órgão seccional, poderão ser objetos de determinação e cumprimento no

plano de acompaúamento e fiscalização da referida licença.

Inicialmente, faz-se importante dizer que segundo a DN 74, que estabelece

critérios para classificação segundo o porte e potencial poluidor de empreendimentos

modificadores do meio ambiente passíveis de licenciamento ambiental no âmbito

estadual, o Aterro Sanitário do município de Pirapora é de médio porte e médio

potencial polúdor. Médio potencial, mÍrs com características de pequeno uma vez que

os cadastros mostram que o empreendimento opera praticamente 2/3 do ano com

quantidades médias de 25 toneladas/dia. 
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Ainda abordando os critérios de classificação, a DN supracitada
MN'

Potencial potuidor/degradador médio para o ar, grande para a água, e médio para o solo.

perfazendo um médio potencial de degradação.

O Aterro Sanitário de Pirapora esú localizado em área de baixo declive.

com diferença de cotas menores que 2 metÍos dentro do perímetro da área, com lençol

freático a uma profundidade de 23 metros, não existe intervenção de nenhuma coleção

hidrica- assim como está distante 1 km de moradores.

Dentro das condicionantes supramencionadas existem dois itens (item 1 e 2)

que ainda não foram cumpridos em sua totalidade, porém, constatar a existência de

degradação ambiental, como fora descrito na infração, é um tanto quanto tendencioso.

No provável grande potencial poluidor que é no aspecto água segundo a DN

74, tem-se comprovação de poços de coleta secos a 20 metros de profundidade,

atestando que não se atingiu o lençol freático. O curso d'água mais próximo está a mais

de 2 km de distância. As vias de acesso são relativamente pequenas, bem construídas, e

recebem a aspersão de água periodicamente. Os gases são encaminhados, mas não

permitiram queima até os dias atuais. Os efluentes liquidos estão sendo encaminhados

para lagoa de acumulação e depois para ETE licenciada, conforme processo autorizativo

descrito no parecer da SUPRAM.

Importante ressaltar que o SAAE Pirapora está buscando solucionar a

situação descrita acima com a instalação de novos drenos.

Vale salientar também que no empreendimento não se tem o acesso de

pessoas realizando catação de materiais, não se tem a exposição de resíduos descobertos

por mais de uma semana, tem-se equipamentos adequados para os serviços, tem-se

contÍole de entradas e saídas constando cadastro de quantitativos de resíduos terrados.

tem-se dois levantamentos qualitativos realizados pelo método de Quarteamento (um no

PGIRSU-2011 e outro no PMSB-2013), tem-se registro fotográhco das 03 células

implantadas.

Relata-se, portanto! que o objetivo da operação de um empreendimento de

disposição final de resíduos sólidos urbanos para uma cidade do porte de Pirapora, face

ao cenário de todos os municípios circunvizinhos vem sendo cumprido, e ainda que

algumas condicionantes ainda não foram realizadas, não foi comprovada a degradação

ambiental, uma vez que os indícios e relatos indicam o contrário.

Os demais itens citados no Parecer Único da SUPRAM estão sendo

cumpridos, como passa a relatar:
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Foi apresentado relatório descritivo - fotográfico na data

03/0912014, Processo rf R25736312014, contendo registro da situação do Aterro

Sanitario, processo de instalação da ultima célula, processo de instalação da lagoa de

acumulação do chorume, e caracterização dos resíduos da massa aterrada pelo método

de Quarteamento.

Item 4: Refere-se ao Monitoramento Geotécnico e se caracteriza no

monitoramento quanto ao risco e probabilidade de ruptura do maciço de RS aterrados.

O Aterro Sanitario de Pirapora não contém um sistema de geotécnica, ainda que a

concepção do empreendimento foi de 20 células em área, com altura útil máxima de

sete metros, dos quais quatro metros são abaixo do nível do solo e os três metros são

acima, composto de taludes de corte e posteriormente de taludes de aterro,

possibilitando baixa probabilidade de erosõesiinstabilidade dos maciços de RS. O

sistema de drenos funcionam adequadamente realizando o encaminhamento do

percolado para o poço de coleta. O SAAE Pirapora tem buscado realizar adequações

para sanaÍ esta condicionante.

Item 5: Relacionado à manutenção dos equiparnentos previstos para a

operação da unidade. O Aterro Sanitrírio mantém integralmente um trator de esteira 10

toneladas para a operação diriria de manejo e compactação dos RS. Para equipamentos

como Retroescavadeira, Camiúão caçamba báscula e Pá carregadeira, a operação é

determinada em função das demandas de recobrimento e outros serviços, uma vez que

estes equipamentos realizam outros serviços operacionais de limpeza urbana.

Itens 6 e 7: Compreendem recomendações para a adequada manutenção do

Aterro Sanitário.

O SAAE Pirapora enquanto novo gestor do serviço está buscando medidas

para sanar todas as pendências existentes, tendo já executado a construção da atual

célula em operação, a construção da lagoa de acumulação do chorume. a informatização

dos sistemas de pesagem e até janeiro irá finalízar a instalação de 04 novos piezômetros

e iniciar o Progtama de Auto Monitoramento. conforme demonstra pré-projeto anexado

a esta defesa.

Já infração tipifrcada no Código 115 é relativa ao atualmente denominado;

bota-fora municipal, local de disposição de Resíduos de Construção Civil, sendo uma

área com pouco mais de 15 hectares, contígua à área do Aterro Sanitiirio, e que

antigamente funcionava (durante mais de 20 anos) o antigo lixão, também conhecido

como o Aterro controlado do município de Pirapora,/MG.
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O fato da continuidade da disposição dos RCC na referida

basicamente pela falta de condição do município em não dispor de outra rfuea para q

seja executada a disposição final desse tipo de residuo. Afinal, para um municipio do

porte de Pirapora dispor de outra área para a disposição dos residuos de construção é

inviável. A iárea supracitada já esta degradada e pode ao mesmo tempo ser remediada e

continuar recebendo os RCC.

Importalte informar que foi protocolado na SUPRAM-NM na data de 03 de

setembro, pedido de Licença para a continuidade do processo de disposição de RCC na

area. Na ocasião foi gerado Formulário de Orientação Biisica Integrado sobre

Autorização Ambiental de Funcionamento do suposto empreendimento. no do

documento 0885030/2014 substitui o FCEI de Referência R25735012014. A

formalização do processo continuará quando o município estiver com toda a

documentação necessária.

Além disso. se compromete a autuada a fazer a recomposição da área por

meio da apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada-PRAD

contendo levantamento planialtimétrico, novo cercamento com mourão e arame para

isolamento da área, sistema de drenagem no perímetro da area, piezômefos a jusante e

montante do declive da área e instalação de drenos de gás. Para es[a situação está sendo

apresentado pré-projeto, já prevendo a operação de aterro de resíduos de construção

civil.

Diante dessas considerações, e de todo exposto acima, se faz necessária à

substituição da pena aplicada nos termos do § 4", do arÍigo 72 da Lei n." 9.605/98, uma

vez que a sanção de multa simples - aplicada no caso em tela - poderá ser substituída

por prestação de "serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio

ambiente", uma vez que é mais sustentável ao Orgâo Estadual de Meio Ambiente, bem

como de interesse público, cobrar do Municipio remediações e determinar prazos para

sua realização.

Vale lembrar que o município de Pirapora, ora autuado, já conta com um

cenário relativamente antigo de luta pela regularização de impactos ambientais

relacionados à disposição inadequada de resíduos sólidos, e atualmente funcionam duas

entidades de coleta seletiva com 40 catadores que saíram dos lixões e hoje reciclam

média de 25 a 30 toneladas de materiais por mês. Lembrando também que o mesmo não

possui a.ntecedentes, parecendo inegável a possibilidade de se efetuar esta conversão

legal.
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ImpoÍante destacar também, que o Aterro Sanitário desenvolve op

UAL

ariamente.
sEMN

segura de aterramento e coberhrra dos resíduos sólidos que são coletados di

com maquinário, operários e cadastros.

Entretanto, não sendo do entendimento de Vossa Senhoria em substituir a

pena de multa, há ainda que se considerar a disposição do artigo 72, caput, da Lei n."

9.605/98: "As infrações administrativas são punidas com as seguintes sançôes.

observado o disposto no art. 6o". Por sua vez, o aÍigo 6'do mesmo Diploma Legal,

impõe à autoridade competente quando da imposição e gradação da penalidade, a

consideração dos "antecedentes do infrator quânto ao cumprimento da legislação de

interesse ambiental" (hciso II).

3. Dos Pedidos:

Diante do até aqui exposto é a presente para Íequerer

a) seja cancelada a multa de R$ 58.234,90 (cinquenta e oito mil, duzentos e

trinta e quatro reais e noventa centavos) referente ao Auto de Infiação n." 66482, a fim

de que seja substituída por prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação

da qualidade do meio ambiente conforme pré-projeto em anexo.

b) caso não atendidos o pedido acim4 o que não se espera a redução da

multa constante do auto de infração em seu minimo legal.

Nesses Termos,

Pede Deferimento

Pirapora, 19 de Setembro de2.014.

Mariana?ê-1VÍolo Morais
oAB 1s0.850

§.'\,
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Fabiano lVtgdeiros Pinto
oAB 73.060
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srnvrÇo auróxorro »B ÁcuA E Escoro
AUTARQUI^ IUi{CIPAL

Av. Sakneíon, 255 - Cento - Pií-apora - Minas Gerais
Tele/Fax. : (0x38) 3741-1 530
ÇNPJ.: 23.535.27ílIX)0'l-47

sêcretaía@saaeorraoorâ,corn br www.Saaeplrapora.com.br

À10

.À
iSEM

= @
_L-

25Í,
^.-Y«apora F.

1. IDENnF|CAçAO DO PROJETO

1.í Título:
Pre-projeto de adequação do aterÍo sanitário e do antigo lixão/aterÍo contÍolado
do município «le Pirapora/MG.

í.2 Localizaçáo:
O Projeto será executado em Pirapora/MG, localizado na Fazenda Nova
EstÉincia, BairÍo Cidade Jardim Mansões, geograficamente posicionado sob a
coordenada 17" 2'l'51'Sul e 44o 14'22" Oeste, DATUM SAD 69. A área,
objeto da interuenÉo, compreende o atual AterÍo Sanitário do município e a
área do antigo lixão municipal.

2. rDEl{TtFrCAçÃO OA nSnrUçÃO PROPONENTE

2.í lnstltuição
sERVrÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Avenida Salmeiron, 255, Cenho - Pirapora/MG
CNPJ - 23.535.271nOU47
Telefone: (38) 3741 1530
e-mail: secrelaria@saaepirapora.com.br

2.2 Representante legal :
Nome: Esmeraldo Pereira Santos
Cargo: Diretor

À
Vú tr.,04

B no Santoa Gui
ngenheiro Ambienta

CREA/TO 203r'.14tD
Gerente de Meio Ambiente SAAUPirapora
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SER,YIÇO AIITÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AI'TÂRQT'IA IUi{GIPAL

Ay. SalrÍleÍü, 255 - Cenúo - Pirapora - Minas GeÍais
Td€y'Fax.: (0138) 3z+í -'l 53o
CNPJ.: 23.535.27'l lOú1 47
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secretaria@saãepirapora.corn.br www.saaeorrêoorâ.com.bT siSEM

I. |NTRODUçÃO

A disposição inadequada dos resÍduos sólidos urbanos reprêsenta um
grave passivo ambiental para a maioria dos municipios brasileiros,
configurando-se como um problema ambiental e de saúde pública.

Quando o assunto são os resíduos sólidos uóanos, ou o wlgarmente
denominado "lixo", o @nsenso geral ainda é o do afastamento do passivo.
Atualmente, ainda que a maior parte dos municípios brasileiros disponha de
uma coleta regular dentro nas áreas urbanas, serviço esse que é de fácil
controle da popuh@o, a disposiÉo final desses resíduos coletados, na maioria
das vezes, é colocada em um segundo plano.

De amrdo com os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
- PNSB (IBGE, 2008), 50,80% dos municípios brasileiros dispõem seus
resíduos sólkjos urbanos em lixões. Em Minas Gerais, mesmo com todos os
esforços do Programa Minas sem Lixôes, cerca de 45Yo dos municípios ainda
dispôem os seus RSU de forma inadequada.

O histórico da destinação final dos resíduos solidos gerados pela cidade
de Pirapora/MG não é muito diferente dos cenários adotados pelas outras
cidades da região, ainda que por aqui, mesmo diante de toda diÍiculdade, tem-
se buscado adotar solu@es üsando uma menor degradação ambiental.

Os relatos indicam que a partir de '1988 a Adminisúaçáo Pública de
Pirapora passou a úilizar uma área específca localizada no atualmente
denominado baino Cidade Jardim Mansôes como depósito final de reslduos
sólidos urbanos, área esta que é o objeto deste relatório. Nessa época, a
disposiçáo final era realizada de forma inadequada, lançada a céu aberto,
causando degradação ambiental grave.

Já em meados da década de 1990, devido à necessidade de
reordenâçáo dos seÍviços de disposiÉo final de RSU, cÍiou-se uma esÉcie de
ateÍÍo confolado onde se exec-utava a abeÍtJra de valas, depositavam-se os
resíduos, e a cobertura era feita semanalmente com material proveniente da
abertura das valas.

De 1999 são os primeiros relatos de que a sociedade ciül organizada
juntamente com a Adminisbação pública implantou um projeto de coleta
seletiva dos RSU gerados nas áreas comerciais, executado pela associaÉo de
catadores criada para este objetivo, grupo este proveniente de pessoas
retiradas de dentro do anügo lixão.

Na data de 121O22OO3, em atendimento ao Termo de Ajuste de Conduta
(IAC) assinado juntiamente ao Ministério Público, a Prefeitura Municipal de
Pirapora adotou medklas mais rigorosas que impediam o aoesso de catadores
informais na área do aterro controlado, forçando-os a ingressarem na
associaÉo de recidagêm. Ainda nesse aíro o@ÍreÍam dois fatos: a Prefeifura
inicia o processo de licenciamento de uma área adjacente à área do Aterro
contrclado para implantação do Projeto do Aterro Sanitário (LP-032/2003), e
também lançá o Programa municipal de Coleta Seletiva estendendo os
seMços para as residências.

?r.,--
Y(J3pp'lll

t0LHÁ t/ô

RUERICÁ



PÀG]2I

SERVIÇO ATITÔNOMO DE ÁGUA E ESG1OTO
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O Ateno Sanitário teve sua licença operacional deferida em março de
2009, mediante condicionantes que incluíam, além da execuÉo dos serviços
operacionais e de manutenÉo do programa de monitoramento, a conclusão do
encenamento das atividade§ na â(a do ateÍm contÍolado.

Fuura 'l: áÍêas do AleÍro Sanitárb (lermelho) e antigo lixáo (braÍ!co)

Essas duas áreas atualmente continuam sendo utilizadas, uma
op€ÍacionalÍnente licenciada, porém com algumas pendências a serem
sanadas, e outra sendo opeÍada de forma inegular.

Este Pre-Projeto busca descrever os fatos ocorridos entÍe 2009 e 2014,
úsando a compÍovaÉo da necessidade de conünuidade de uso destas áreas.
Para a continuidade do uso, desqeve-sê aqui os arstos relativos à adequação
dos empreendimentos, no que diz respeito à obras de infraesbufura.
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2. OBJETIVO

2.í Obietivo Geral

O PrÉPrc{eto tem corno objeüvo apresentar as soluçõês de rernediação
de duas áreas contiguas desünadas à disposição final de resÍduos sólidos
uóanos gerados no município de Pirapora, contendo esümava de valores
assim como um cronograma de execuçáo das adequaçõ€s a serem
executadas.

3. CARACTERTZAçÃO

3.í ATERRO SAN]TÁRIO TUNTCIPAL

O Aterro Sanitário do município de Pirapora - MG obteve a Licença de
Operação - LO no 133/2009 NM para a atividade de disposição final de
resíduos sólidos na data de 17 de março de 2009.

O pruieto do Aterrc SanÍtario, em teneno de 15 hectares, tem üda útil de
20 anos, totalizando 233.330 toneladas e uma popula@o urbana estimada a
ser atendida de 69.0@ habitantes no final do projeto. Para este
emprêendimento foi projetada a disposição de 1ü)% dos resÍduos sólidos
urbanos provenientes de domicílios e comércios, assim como aqueles gerados
a paÍtir da limpeza urbana.

No empreendimento atualmente estiio implantados: edifica@es de
apoio, balança rodoüária oom capacidade de 30 toneladas, abrigo paÍir
maquinas e equipaÍnentos, (X piezômebos com 20 rnetos de profundidade
que estão secos uma vez que o lençol freático se localiza em cotas abaixo dos
23 metros, lagoa de acumulação de permlados.

Até a presênte datja existem 03 células com resíduos sólidos
acondicionados, já encenarlas, construídas denúo dos paÉmetros eÍgidos
pelo Plano de Controle Ambiental, sendo 02 células nas dimênsões 120m x
50m x 4m e 01 célula nas dimensões 40m x SOm x 2m, uülizadas de 2009 ate
início de 2014. Existe tamtÉm 0'l crilula de disposição de resíduos de serviços
de saúde, já Íinalizada, que esteve em operaÉo até princípio de
201 1(atualmente os RSS são coletiados e desünados para incineração -
Empresa SEROUIP). Em operação existe 01 célula corn 05 meses de duraÉo,
que estaÉ sendo operada até meados do segundo semestre de 2015,
constnrída tamtÉm dentro das normas ügentes.

O empreendimento conta ainda com rede de água do SAAE, rede
elétÍica da CEMIG, portÊio de entrada e cercamento ao longo do perÍmetro da
área, com vegetação de proteção em cerca üva (sansáo do campo).

Com relação à minimização dos impac{os ambientais gerados no
empreendimento, estâo implantadas Íossas sépücas paÍa as instalações
sanitárias, e tanque de acumula@o do chorume para posterior transporte à
Estaçáo de Tratamento de Esgotos do município, tamtÉm licenciada
ambiêntalmente. As vias intemas estiio em boas condições ê são molhadas
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peÍiodicamente para reduÉo das emissõês de poeira. Os funcionários utilizam
uniformes e EPI'S.

Os cadastros e controles de pesagem são realizados diariamente, por
meio de medi@o em equipamento specÍfico, impressão de tickets de
pesagem no caso dos caminhões de coleta convencional (serviço contratado),
e computador para preenchimento de planilha digital de todos os reslduos que
adentram ao empreendimento.

O município não vem cumprindo com o Programa de Auto
Monitoramento constante no Parecer Único da SUPRAM NM, entregue junto à
Licença de OperaÉo concedida, assim como náo realizou algumas
condicionantes exigidas no ato do defeÍimento do processo.

O empreendimento enconba-se em funcionamento durante 24 horas por
dia, contendo 01 trator de esteira em operação durante oito horas por dia, 01
pá carÍegadeira e 01 caminhão basculante durante, pelo menos,02 vezes na
semana, 01 reúo escavadeira quando necessário, 01 Engenheiro Ambiental
como Responsável Técnico cadasbado, e 08 funcionários para os serviços
operacionais diários que se revezam em escala.

As informaçôes cadâsbais são enüadas ao Estado anualmente como
solicitado, contendo os quanütaüvos de RS ateÍrados e Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART da operaçáo do empreendimento.

O Aterro Sanitário de Pirapora está localizado em área de baixo declive,
com diferença de cotas mênores que 2 meúos dentro do pêrímebo da área,
com lençol freáüco a uma profundklade de 23 metros, não eÍste intervenção
de nenhuma coleção hídrica, assim coÍno está distantê 1 km de moradores.

O objetivo da operação de um empreendimento de disposição final de
residuos sólidos uÍbanos para uma cidade do poÍte de Pirapora, face ao
cenário de todos os municípios circunüãnhos vem sendo ormprido, mesmo
que em parte; e ainda que algumas condicionantes e/ou progÍamas não veem
sendo realizados, este fato não pode @mpÍovar a degrada@o ambiental.

O SAAE Pirapora enquanto novo gestoÍ do seÍviço está buscando
medidas para sanar todas as pendencias existentes, no prazo da renovação da
Licença, que é em abril do ano de 2015. O SAAE já executou a construção da
atual célula em opeÍaÉo, a consbuçáo da lagoa de acUmulação do chorume, a
informaüzaçáo dos sistemas de pesagem. Até janeiro iÉ exeo.rtar a instalaÉo
de 04 novos piezômetros e inidar o Programa de Auto Monitoramento.

3.2. ÁREA Í'O ANNGO LIXÂO E ATUAL BOTA FORA DE RCC

O atualmente denominado Bota-fora municipal, locâl de disposição de
Resíduos de Consbução CMI é uma área com pouco mais de 15 hectares,
contígua à área do AterÍo Sanitário, e que antigamente funcionou durante mais
de 20 anos o antigo lixão / Aterro contmlado do municipio de Pirapora/llG.

Os relatos indicam que a partir de 1988 a Administração Públba de
Pirapora passou a úilizar a área supracitada, loelizada no atualmente
dênominado baino Cidade Jardim Mansões como depósito ftnal de resÍduos
sólidos urbanos, área esta que é objeto desta caracterização.
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No ano de 2006, a referida área foi cercada e a permanência de
catadores já não existia. Em 2@3, quando se iniciou o Processo referente a
Licença Prévia do empreendimento, essas ações foram implementadas. Pode-
se ter comprova@o desses fatos também no Processo COPAM no

00065/1993/005/2006, referente à Licença de lnstalação do empreendimento.
O processo de encerramento do llxão iniciru-se quando os resíduos,

dispostos inadequadamente, foram dispostos em uincheiras escavadas e
posteriormente fechadas, nos moldes de um ateno controlado. O fechamento
foi executado com selamento de camada de solo argiloso, espessura de 0,60
cm, sobrepondo-se uma camada de sob orgânico.

Dessa fase até início de 2009, o deÉsito de lixo funcionou como um
ateno conholado, a partir da uül2ação de tincàeiras escavadas no solo,
deposição dos RS e posterior fechamento, tendo seu enceÍramento efeüvo em
março de 2009 quando a SUPRAM-NM deferiu o pedklo de Licença de
Operação para o Ateíro Sanitário. Vale ressaltar que a referida área íoi
encerrada com todo o RS recoberto. Não havia maciços de resíduos sólidos
acima do nível do solo.

Vale ressahar que denüo das delimitagôes da referida área, funcionava
também o depósito de resíduos de conshuÉo ciül; juntamente com os outros
resíduos sólidos urbanos. Segundo relatos da Secretaria de lnftaestrutura,
responsável pelos seMços de manejo de RS âté a data de 2012, o bota-fora
funcionou nessa área, assim como a deposk;áo de resÍduos de saúde, animais
mortos, galhadas, e ouüos resíduos, separados em áreas diferenciadas por
tipo de resíduo.

Ainda na Íase da aprovaÉo da LO, foi apresentado iunto ao pro@sso
um projeto paÍa recuperação da área degradada pelo lixão / ateno contÍolado,
constando de diagnósüco, prognósüco, pÍoposições com a escolha de um tipo
de braquiária, análises, pÍeparo e corÍeÉo do solo, e manutenção da área
plantada. Relatos informam que o PRAD apresentado nessa época não
atêndeu os requisitos mínimos propostos.

A partir de 2009, ano em que começou a operação no Aterro Sanitário,
os resÍduos provenientes de construção civil e de poda continuaram sendo
lançados na área do Bota-fora, como ainda continuam até os dias atuais.

O fato da continuidade da dbposi@o dos RCC na referida área é
basicamente pela fatta de condiÉo do município em nâo dispor de outra área
paÍa que seja exêcutada a disposiÉo final desse tipo de resíduo.

Quando procedeu com o início da operação do Ateno Sanitário, este
estava e afualmente está passÍvel de receber os reslduos provenientes da
coleta convêncional dê RS das residências e comércios, da limpeza urbana
como vanição e capina, e de carcaças de animais moÍtos. Até os resíduos de
saúde que anteriormente eram dispostos em élula separada atualmente são
coletados por empÍesa especializada e encaminhados paÍEr a incineração e
ateno industrial. O Ateno Sanitário, licenciado, tem em seu projeto a
autorizâção pam operar com a disposição de resíduos sólidos Classe ll, e
assim tem operado.

Na época, os RCC conünuaram sendo dispqstos na mesma área, que
estava cerceda; este cêrca atualmente não existe, pois foi vandalizada I
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roubada. Estes resíduos são inertes e ocupam um grande volume. Para um
município do porte de Pirapora dispor de outra área para a disposição dos
resíduos de construÉo é inviável. A área supracitada iá está degradada e pode
ao mesmo tempo seÍ remediada e continuar recebendo os RCC.

Aqui tem-se duas necessidades numa só situaÉo. A primeira diz
respeito à recomposição da área por meio da apresentação de um Plano de
Recuperaçáo de Área Degradada - PRAD contendo no mínimo: levantamênto
planialtimétrico, novo oer@mento com mourão e arame para isolamento da
área, sistema de drenagem no perímetÍo da área, piezômetros a jusante e
montante do dedive da área, instala@o de drenos de gás (ainda que não se
sabe ao certo a localização das bincheiras denbo da área e teÉ que ser
executado sondagens antes da consbuÉo dos drenos.

A segunda necessidade diz respeito ao licenciamento ambiental para a
conünuidade do processo de disposição de RCC na área. Foi protocolado na
SUPRAM-NM na data de 03 de setembro, pedido de Licença para a aüvidade
supracitada. Na ocasião foi gerado Formulárb de Orientação Báska lntegrado
sobre AúoÍizaÉo Ambiental de Funcionamento do suposto empÍeendimento,
no do documento 0885030/20í4 substitui o FCEI de Refenância R257350/2014.
A formalizaçáo do processo continuaÉ quando o município estiver com toda a
documentação necessária.
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4. PROPOSçÔES

De posse das infurma@es consideradas no diagnóstico da área, propõê'
se aqui recuperação da áreâ degradada, assim como as ações de adequação
da operação do Ateno Sanitário,

Conforme pÍopõe o Cademo técnico de ÍeabilitaÉo de áreas
degradadas por resíduos sólkJos urbanos, do Programa Minas sem lixões do
Estado de Minas Gerais, em qualquer altemativa técnica adotada para
encerramenlo de um lixão, o tempo e os recursos técnicos e econômicos
necessários são píoporcionais ao grau de comproínetimento da área e à
capacidade da PreÍeitura Municipal ou órgão responsável em promover a
coneta destinação dos residuos sólidos urbanos.

A área degradada é de pequeno porte, não existem resíduos sólidos
provenientes de domicilios êxpostos, não existem maciços de RS aterrados em
cotas acima de 1 metÍo, não existem dedives acentuados, nem acumulo de
lixiüados. As aÉes necessárias compreendem no cêrcamento da área, na
constÍução de drenos pluviais no perímeto da ârea, construÉo de drenos de
gases, desmonte dos resíduos d6 construção de foram lançados na ârea,
instalaçáo de piezômetros e realização de análises. Para o Ateno Sanitario,
prev&se também a instalação de poços de monitoramento e realização dos
serviços de monitoramento.

lmportante destacar que este docnmênto é apenas uma pr&
apresentaÉo para esümativa de custos dos serviços necessários para
remediação da área degradada e também de adequação da operação do
Ateno Sanitário.

A etapa inicial de reorperação de áreas degracladas por disposiÉo de
RSU conesponde à avaliação das condi@s de comprometimento ambiental
do local. lsto seÉ realizado aFavés de levantamento planialtimébico, análises
das águas subterrâneas e de sondagens para conhecimento do estágio de
decomposição dos resíduos e das condiçõês de êstabilidade e permeabilidade
do solo.

O fatamento primário do aterÍo consistiÉ na aplicação de controles
fisicos que não alteram as caracÍeísticas químicas e biológicas dos resíduos e
dos contaminantes existentes no local. Esses processos correspondem às
a@es básicas voltadas à estÍuturaÉo da área para a realização do tratamento
dos seus resíduos: preparação da infra-estrutura de acessos e circulação do
ateno; drenagem de águas pluviais; formação de cêlulas; drenagem e retenção
de chorume e dreflagem e captaÉo de gases.

As medidas de engenharia e de coÍrtrolê ambiental farão parte dê um
documento a ser elaborado posterbÍmente, denominado de Plano de
Reabilitação de Área Degradada por Lixão. Este plano iÉ contemplar, no
mínimo:

1) caracterização e identificação do emprêendiÍnento e dos responsáveis pelo
projeto;
2) levantamento topogÉficdcadasüal com indícação de cursos d'água, poços
ou cistemas e edmcaçõês existentes no entomo de até í)0m;
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3) caracterizaÉo geológica/geotécnica da áÍea;
4) diagnóstico ambiental simplificado, com a descÍi(tso dos aspectos Íisicos e
socioeconômicos da áÍea de entomo do depósito de lixo;
5) caracterização das águas subterÍâneas em pelo menos 2 pontos, um a
montante e um a jusnte do deÉsito de lixo;
6) memorial descritivo das propostas para os prcrcessos de recuperação,
contendo orientaçõês paÍa execrrÉo dos sêrviços de reconformação
geomébica, selagem do lixâo, drenagem das
águas pluüais, drenagem dos gases, drenagem e htamento dos lixiviados,
cobertura vegetal e isolamento da área;
7) definição das altemativas de uso futuro da área;
8) definição de um programa de monitoramento da estabilidade do maciço; do
estado de manúenção dos sistemas de drenagem (pluvial, gases e lixiüados),
qualidade das águas supeíficiais e subterrânea, qescimento e controle da
cobertura vegetal, sistemas de sinaliza@o e isolamento da área;
9) orstos estimados e qonograma de execxJÉo.

5. CRONOGRA,TA FISrcO

Equaci, or rE lDgrEoLEbilEmo l*rE PE DOStrIESI

E-cncrcio ms Errres lí ü, ft aa t5 ; JI E ! l! tt 7Z t3 1a l5 í§ ll ta
IâânhrüS p lrlt rtirim
rsü.rÉ {ts Esit!É# E e4ácr dú,:rr{-

ê?S!çao dÉ €.r. ir t-rirráD d! iE!
I'ÊEEÉ IE E' P'zD'TE!E
ln?ÉGao dr !er. ê dEúsô gra6

llrpffiçaD dÊ senr dG drügrln5|Acrfi:il
lbõibr!írrÉ ê irrE S,iri,Ír,lrs)
lDú |bt.í:{íE.l!.r5.É€ ruilG,

I
III
I

II
II
I

IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIITII

IIIIIIII
IIIII
llIIIIIrIIIIIIIIIITIITIIIIIIIIII

tIIIrII
IIIIIIII

IIItIII

Bruno Santos Guimarães
Engenheiro Ambiental
CREA/TO 2OU14ID

Gerente de MeIr Ambiente SAAE/Pirapora

ALD

.S/ NJT \\
RUBRICÁ



.Í 921^naa3

ooc 0e61110/2014

itttllllllllllllrl rNlilülllL ll

l.L Jê

PÁG 26
2

1
t0LHA '

RUSRICÁ

Jj,--

'ffi;,t
AUTARQUIA MUNIclPAI.

Av. SalmeÍoo, 255 - Centro - Pirapora - Minas @rais

Tele/Fax-: (Oq38) 3741-15:10 O{Pr.: 23.535.27Um117

DcEiAEEscorosEmflço

PIÁNI1HA DE QUANTITATTVOS ESTTMADOS PARAADEQUAçÂO DAÁREA DO

ANTIGO U)(ÃO E DO ATERRO SAN]TÁR|o

AruÍrco ur(Ão E ATEnno sarrrÁnp mltttoplt

UXID QUAIYT.
PREçO

uxnÁruo
PREçO

TOTAL
ÍrEM DCSCnúç O

S:niçcrToçrfu01
Unid 1 8.(m,@ 8.0(nm01.01 Le\rantamento planialtimeúico georreÍerenciado

s.qxrpoTdltêlnOl

D::mmdcemlra
02.01 Serviços com trator de esteira hora @ u0,«) 7.200,@

02.o2 Serviços com pá carregadeira hora 6() 90,oo 5.400,00

02-o3 SeÍYiços com caminhão háscuh hora 6() 90,oo 5.4ü),m
TdlEnlI2 r8.rm,00

olr GtíaElto
03.01

Mourão de Eucâlipto tratado, 10 a 12 cÍn de diâmetro, 250 cÍn

comprimento.
Unid 1070 16,80 t7.976,N

03.02 m 9 300,00 2.7@,@
Arame orralado liso de aço zincado de acordo NBR 5887/ 2011 e

bitola 3,0() X 2,4O mm com carga de ruptuta7oo W, parà crerEa.

m03.03

Aràme Íarpado, Bordoalha formada por dois fios de aço zincado do
mesmo diâmetro, enrolados em hêice, pÍovida de faÍpas de quatro
ponta5 espaçâdas retulaÍmente. rob de 5@ m

40 180,00 7.200,00

Catra6 esticador para arame liso- Unid 22 9,00 198,00

Tela galvanizada, malha 70 mm, fio 14 na 6cala 8WG (2,11 mm) -

Ahura de 2 metros.
2m 3ro0 L7,ffi s9.840,00

03.06 Gmento portland compoío CPll 3Z saco 5OKg Unid 930 24,@ 22.320,W
03.07 C-ascalho misto fino m' 130 75,00 9.750,00

TdftêlrB 119.!r8a,m

tlt Orrnrgngô<prffia
04.01 S€rviços com Motoniveladora hora 60 140,00 8.ttoo,00

u.o2 Caixa de passagem em concreto e alyenaria, (1,&n x 1,0ín )x ,.20m un 5 886,51 4.432,55

ÍdlbnOt üLt32É5

IE DÍltqsndcefs
05.01 Construção e intalaçãode Dreno de gás m 1(x) 180,@ 18.m0,00

TdlEmG la.m.o

tr @qn $TcífrddlÊrÍoffib
06.01 Cánaleta meia-cânâ de concreto, diáírEtm 4&nm m 340 19,42 16.938,80
06.02 Caixa de passâgem em concreto e alrenaria (1-0 x 0-8) x 1.6rn un 2 1.168,79 2.337,58
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RUBRIC,A

NNA

PIÂ]IIIHA DE QUA]TT]TATM'S ESNTIAIX)S PARA ADCcuAçÂo oa intfffff
ANTIGO u)(ÃO E DOATERROSAN]TÁRE

Arynco ur(Ão E ATERno sarrrÁnrc murnpar

ITEM ocscnçÃo UXID QUATÍ
PREçO

urnÁruo
PREçO

TOÍÂr
m ilo 39,17 1.566,8006.03 Tubo d€ concÍeto armado PA-3, diâÍneEo :xnÍnm

Tdlbmlf ãrja3,lt

o pr*cao srcrfidea cunreon -cllÊl|!no
07.01 Gràma üpo batatais em placa m' 7.500 8,87 66.525,00

ToElltElnlr, 66.525,00

0 htürrEÉ cffi Ero &É sffi
lmplantacão de oocos de monitorammto m tL2 362.34 r10.582,08
Análises fis-rco químicas do lençol freátto - TÍim6trâl un 6 1.6m,m 9.600,m

08.03 Monitoramento do lençol Íreático - Trimestral un 6 2.500,m 15.0q),00

08.04
Análises fisico químicas das águas superfitiais (3 amostras) -
Trimestral

un 3 1.6m,00 4.800,00

08.05 Monitoramento geotécnico do maciço un 3 5.mo,oo 15.000,00
08.06 Monitoramento topogÍáfi co un 3 5.üro,00 15.fi)O,OO

ffiü **31
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SERVIÇO AUTÔNOMODE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA TU}IICIPAL

Av. Salmemn, 255 - CentÍo - Pirapora - Minas Gerais
Íebr'Fax.: (0138) 3741-í 530
CNPJ.: 23.535.271rO0O147

secretaria@saaepirapora.com.br w\r\! saaepirapora.corn.br

Foto 1 - Visualização das áreas - Ateno (vermelha) e antigo lixão (branca)
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Foto 2 - Uso de parcela da área do antigo lixão
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PÁG 31

SER.VIÇO AIJTôNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUiA MUNICIPAL

Av. Salmeíon, 255 - Centso - Pirapora - Minas Gerais
Teley'Fax.: (0138) 3741 -í 53O
CNPJ.: 23.535.27110001-17

5

^..-Y(ÍdwÍe) secretariê@ sâaep rapora.com.br

Foto 3 - Acesso à área do anügo lixão

Foto 4 - Area a esquerda do acesso, sem deÉsito de RCC
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srnuço aurônouo pr Ácul r nsc,oro
AT'TARQT'I,A IUI{GIPAL

Ay. Sâkneíon, 255 - Cênto - PüapoÍa - Minas Gerais
Tele,/Fax-: (Oc(34) 37t'l -1 530
CNPJ.: 23.535.271l(m1-47

secretafla@gaaeplrapora.com.br www.saaepirapora.com.bÍ

'a

,,15
.\..r-r(IgPgtr

Foto 9 - Vra de acesso e:<tema ente bota-bÍa e aterÍo sanitárb

Foto í0 - Vra de acesso interna do Ateno (a fundo maciços de RS)
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srnvrço aurôxoMo DE ÁcuA E Esc,oro
AUTARQUB NUNrcIPAL

Av. Salmeron, 255 - Centro - Pirapora - Minas Gerais
TeldFax. : (OÃ38) 374 I -1 530
CNPJ.: 23.535.2711000147

secretar a @ saaeprrê oorê.co[l br wE!1.!êêC-pll?peMAI!.!Í

+É:,.-,-,

Foto 5 - á direita do acesso, depósito de RCC

Foto 6 - Acesso ao Ateno SaniÉrio
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srnvrÇo au:ônorro or Ácua E Escroro
AI'TARQT'IA IUTrclPAL

Av. SdÍneÍur, 255 - Cento - Pirapora - Minas Gerais
TelerFar: (Oq38) 374í-'1 53o
CNPJ.:23.53527írmo147

secretar{a(asaâeoirãporâ.com.br

t,a5
À-r(ÍíàpoÍd raoorâ com br

Foto 7 - Acesso Ateno Sanitárb

Foto I - lnstala@s de apoio do Ateno Sanitário
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sERvrÇo ALrI6NOMO DE ÁGUA E F^SGOTO
AI'TARQI,II,A IUIrclPAL

Av. Wn€íon, 255 - Cênto - Pirapora - Minas Gerâis
Tekr'Fax.: (Oq38) 37,í1-1 530
CNPJ.: 23.535.271lln0147

AL Di)

\

29í,
.\1,-Y(ÍawÍa secretaria@ saaeorraDora.com.br www.saaepirapora.com.br

Foto í 1 - Constuçáo da cáula 02

Foto 12 - Consfir@o da célula 02
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srnvrÇo aurôxolro ur Ácut r rscoro
AI'TARQI'I,A IUIüGPAL

Av. Seknêíon, 255 - Cenfo - PiÍapora - Minas Gerais
Tele/Fax.: ((»ü38) 3741-í 530
CNPJ.: 23.535271ÍOfl)l 47

LAi) êD

§i s E'J, À

ít ,t
?i:-Y(Ídwra secretar a@saaeoiraoora.corn,br rraDora corn.bT

Foto 13 - lnicic da operação da célula 02

RUBRICÁ

a0-rÁ !.

.t[,t -

Foto 14 - Opera@o da célula 02 AteÍÍo Sanitarb
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srnvrço.lurôxouo pn Ácua r rscoro
AT'TARQUI,A IU}UGTPAL

Ay. SaklleÍm, 255 - Cênüo - Piapora - Minâs Gerais
TddFax.: (0138) 3211-1 5«)
CNPJ.: 23.53527íllXx)í47

secretári3@!eãeprrapore.com.bÍ www.saeeprrêporá.corn.br

Foto '15 - FinalizaÉo da opeÍaÉo da célula 02

Foto 16 - tágoa de acumulação do chorume
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snnvrÇo aurúxouo pn Ácul E Escoro
AT'TARQUIA IU IGIPAL

Av. Sdm€íqr, 255 - Cenbo - PiÍôpúa - Minas Gerais
Teh,/Fax.: (Oq38) 3741-1 530
CNPJ.: 23.535.27í l0Í]ÍJ1 47

secretaria @saaetrrapql? colb r www.saaepirapora.com.br

Foto í7 - Opera@ da élula 03
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Foto 18 - Opera@ da celuh 03
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SER.VIÇOAIITÔNOMODE ÁGUA E F,SGOTO
A'TARQI'IA IU}{GIPÀ-

Av. S*nêÍon, 255 - Cenbo - Piraptra - Minas Gerais
TelerFax-: (0138) 37tl -1 530
CNPJ.: 23.53527í/üX)147

sec reta í ê @9a r ep(!p oI?.!et]r-[

2
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15
,r:.--rggPgrS www.saaeplraporã.com.br

-.,-l

Foto 19 - Operação da cáula 03

Foto 20 - Piezômefo a montante
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PÀG 40

SERVIÇOAIIIÔNOMO DEÁGUA E ESGOTO
AI'TARq.IA IUI{CIPAL

Ay. Sakrsm, 255 - CeÍbo - Pirapq-a - Minas Gerais
Tele/Far: (O:o(3a) 3741-1 530
CNPJ.: 23.535.271,0ÍJÍJ147
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Folo 21 - Pbzômetro a jusante
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Foto 2. - Piezômeto a iusante

secretaía@saãeDlrapora com,br www.saaeoirapoÍá.com.br
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GOVERNO DO ESTAOO DE MINAS GERAIS
SECRElARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMÉN'iC SUSTENTÁVEL - SEMAD

CERTIFICADO LO NOí33/2009 NM

LrcENÇA AMBTEN.TAL,
O Conselho Estadual de Polítlca Amblental - COPAM, no uso de ruas atribuiçõos + com base no artlgo 14 do Decrêto
n" 44.844, de 25 de Junho de 2008, concede Licença de Operação à PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA, para a
atividade de sistema de tratamento e disposição final de residuos sólirlos r.rrbanos - aterro sanitário, localizada no municipio de
Pirapora/MG, no estado de Minas Gerais conforme processo adrlirl istrativo de n" 927 412008/003/2009, em decisào da Unidade
Regional Colegiada Norte de Minas, reunida no dia 17103/2009.

t:]
E]

Sem condícionantes

Com condiclonantes
(Válldâ somelle acompanhadâ das condlclonahlcl llsla.las Do arrêx(»

(A conc.sEáo dô Licônçe dêvêrá alondeÍ âo eÍr. 60 da DN COPAM 'r3196. rob pene dí .ovogaçâo de meBma)

(A rêvalidâçâo da licerçà daÍ.ee.á com bâse nes ON COPAIú 017/96)

Esta licença não dispensa, nêm substitui a obtênção pelo requerente, dê certidões, alvarás, llconças e autorizações de
qualquer natureza, exigidos pela leglslação federal, estadual e Íruniclpal.

Validade da Licença Amblental: 06 (sei8) anos.

Montes Cl ,17 lrço d I

LAiS FONSECA DOS SANTOS.'
Superintendente Regional dê Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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]CREA.ftTO Av Aivares Cabral, 1600 . St"Agostinho . Belo Horizonte.4úG

30 1 70-001 www-crea-mg.oÍg.bÍ . Tel.: 31.3299-8700
0800 28 30 273 (Ouvidoria) . 0800 31 27 32 (Atendimento)

ART NÚi'ERO

í - 51406849

FO|HA N'AI§OTAÇÃO DÉ RESPONSABILIDADE TECNiCA -ART
MATRTZ OBRA / SERVTÇO

05 Regisúo no C REr

o

04N.flEdo profissional .esponsáve! pela Obra ou SêÍviço

B R U N O SAN TOS GU II\4ARÁES

OI CPF

i ÍÇ203414tD 073.998.006-8 s E\r\S/

C6Í'!!o(s) do Profi ssional
ENGENHEIRO AÀ,llBiENTAL

)a 927ÁQAAÊ

DOC:09E1 140/2014

[!fiilililil1illl]tI
PÁG:42

@ ÉxÊrêço rêsidênc:ãi co P.oÍssional

RUA TREZE DE i'úAiC 22 CÁSA BOM JESUS PIRAPORA NE
1O CEP

3S270{C0 38) 9141 -2442

11 ilome da e presa contíatada

12 Regisúo io CREÁ

í6 3deíêço para co.íespondência

13 CNPJ 1l Capital Social 15 TeleÍone

17 Ca?

EertrRÂTÉre'
'i€ NoÍê có ..ntrat?rle

7 R E F E ITU RA [,ILJ i\i:C iP,[ DÊ PIRAPORA

tilCPÉ oü CNPJ

r23.539.4ô3lO00i-21

?!tnJere9o pa.a corr6pondênci. 2,t cE?
RUA ANTONIO NÂSCll'TENTO 274 CENTRO 3s270{00

22À{omê do propíielír:o

PREFEiTURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

23CPF ou CNPJ

23.539.463iO00í -21

ãEndereço da obíã ou sêrviço

FÂZEN DA NCVA ESTANCIAZONA RURAL JARDIM |VANSOES

ã Municipio

PiRAPORAIúG
26 CEP

3927C-0C0

28 ,ôvidade Técnica
r ol Geíal ]ipo @ GêÍa: Tipo': 47 3C

3 Finalidace 3 EnL Classê

0264

C3 Gêrãl lipo 04 Gêral Ípo

§ Ouenüfcâsão I 36 Uiidadê

15,00 04

?vâlor dâ ob.ãrsêruiço

1.00

6 Gêrâr 'l'lpo 16 Geral Tipo ]ú/ Ge.ál Iipo 6 Geràl Ípo C, Gera! Tipo 10 Ger.i]:po

5

/E Descriçãc compiemeiÉr
R ESPONSAVEL TECTiICO PELAOPERÂCAO DOATERRO SAIiITARIO DE PIRAPORA

vâtulÃ,ÇÃc LEGÂL
a aRÍ é Íêlide pela -Ei §496/77 e, na laiG dê ouúo docsÍneôro. valê
PáE:-êS rS êíêrtos iegáis, como coàtíalo eBtíê as paÍtes.

LgMBRETE
Coduiira a obra o! serviço, há a nêcêssidâdê dê solrüt2r baixa ia ÁRT
no cR=ÀiÀe- cad. ÁRT baixâdã incorpora€ê ao acêdo técnico do
Profisional, .io quai podê-sê o6te. cêrtrdáo medr.nrê.êque.imênto. o

. acêrvo éc.ico é documênto dê grândê valia, principaimênte lomo

. .urriculo, paÍa pa.úcipâçáo de iicitâçõês ê conlpÍovaçaês junto à
p.Ridênci. pàra êÍeiro dê âposentâdoria.

/ttRêsponsabiiizamo-nos pelz vêracidadê das iníoÍmêções prêsi2dãs

--- {C
LOCÁL E OATA

FROFISSIONA-

5 inÍoÍmaçóês cônstnntes nêst? ÁRT são de erclqsiya íêsponsa-

rB Valor da àxâ de AT EsÉ ÀRTfoi Yêrincãda êlêrron'cem
&oJÍrElb válido âpó6 a compro\§a.oád+
Êolsi].Éi o envio da via do CR

C 9atâ do pagamênto

31,50

AUTENÍICrcÃO MECÀNICÀ

gúêl

vrAoBRÀsERVIçO

@
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TUA AGENÉTIO ARAÚIO, 395 . B. CAMARGOS

ÍEt.: (3r) 21 22-1800

CEP 30s2G220 . EttO HORIZONTE ' MG
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RUA AGENÉRIO ÂRAÚIO, 395 . B. CAMA8COS
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AUTARQUIA MUMCIPAL

Av. Salmeron, 255 - Centro - Püapora - Minas Gerais
TeIe/Fax.: (0xx38) 3741- 1530
CNPJ.: 23.535.27vOOOr- 47
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OFÍCIO SAÂE/PIR 464120T4

PIRAPORA-MG,02 de setembro de 201{.

?1 921Át20aq

DOCi0e6l 110/2014
Senàor Superintendente: iffill111tl llil,,,l.

PAc:47

Segue em anexo relatório descritivo-tbtográfico contemplando a etapa de instalação da

atual celula de operaçào do Aterro Sanitírio, e caracterização dos residuos da massa aterrada. con-

tbmre condicionante da Licença de Operação do Aterro Sânitário do município de Pirapora - N4G.

c almente,

ESMCT s

DiretoÍ do irapora - MG

Ao Sr.
Gislando Vinicius Rocha de Souza
Siipxrintendência Regional de Meio Ambiente e
ileseirvolvimento Sustentavei - 
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PROCURACÃO /s i:

O MUNICIPIO DE PIRÀPORA, ente de direito público. com a

sua Prefeitura à Rua Antônio Nascimento, no 277. inscrito no CGC (MF) sob o n"
23 .539 .463/0001-21 , neste ato representado pelo seu PÍefeito Municipal HELIOMAR
VALLE DA SILVEIRA, brasileiro, maior, CPF: 250.573.836-04, residente e

domiciliado à Rua Govemador Valadares, 324, Centro, Pirapora./MG por este

instrumento paÍicular de procuração. nomeia seus bastantes procuradores Dr. Fabiano
Medeiros Pinto, OABMG n.'73.060 e Dra. Mariana de Melo Morais. OAB/MG n"
150.850, com escritório na rua Major Santiago, n. '96 - Centro - Pirapora,/MG. a quem
conferem amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula "AD JUDICIA". em
qualquer juizo, instância ou tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações

competentes e defender nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando
os recursos legais e acompanhando-os, podendo substabelecer esta em outrem, com ou
sem reservas dos poderes, dando por firme e valioso, em especial para defesa
administrativa ambiental, referente ao Auto de Infração n" 66482.

Pirapora, l9 de Setembro de 2.01J

z1**-=..._
HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Rr.lBRlCÀ
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Gomprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

PÁG:ae

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergêt
RFB a sua atualizeção cadastral.

ALDê

t0tha N"
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NúMERo DE rNScRrçÃo
23.539.,163,0001-2í
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

MUNICIPIO DE PIRAPORA

LOGRÂOOURO

R ANTONIO NASCIMENTO

CEP

39.270{00
BAIRRO/OISTRIÍO

CENTRO

SITUAÇÃo CÀOASTRAL

ATIVA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDIC

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

TITULo Do ESTABELÉC|MENro (NoME DE FANÍAStA)

PIRÂPORÂ PREFEITURA GABINETE OO PREFEITO

cÔorGo E oEscRrçÃo oAATrvroADE EcoNÔMrcA PRINCIPAL

84.íí440 - Administração pública em geral

côDrco E DEscRrÇÃo DAS AÍrvrDADES EcoNôMrcAS sEcuNoÁRAS
Não informada

CÔDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZÁ JURÍDGA
í03í - ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

NÚMERo

271
COMPLEMENTO

MUNICIPIO

PIRÂPORÁ

DAT

03t

Molvo DE stTUAÇÂo cAoÂsÍRAL

srTUAÇÁO ESPECTÀl- DAT

Aprovado pela lnstruçâo Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 19/09/2014 às 15:39:45 (data e hora de Brasília).

,=E!t"t

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de
privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página
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