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MASP 1455017-2, DEBorAH rEGINA MEDEIroS DE JESuS 
CAMPoS, ASEDS - ASSIStENtE ExECutIvo DE DEFESA 
SoCIAL, Nível I, Grau A, acrescida de 50% da remuneração do cargo 
de DAD-1, a partir de 25/11/2019 .
MASP 14492953, LuCAS trAvAGLIA DE SouSA, DAD-1 - 
AGENtE DE SEGurANÇA SoCIoEDuCAtIvo, Nível I, Grau 
A, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-1, a partir de 
12/11/2019 .
MASP 1128069-0, NuBEr MArtINS CArDoSo, DAD-1 - 
AGENtE DE SEGurANÇA SoCIoEDuCAtIvo, Nível I, Grau 
D, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-1, a partir de 
13/11/2019 .
MASP 1248978-7,rEGES SILvA roDrIGuES, AGSE - AGENtE 
DE SEGurANÇA SoCIoEDuCAtIvo, Nível II, Grau D, acrescida 
de 50% da remuneração do cargo de DAD-1, a partir de 22/10/2019 .
MASP 1111739-7, ÉrICo DE CAStro BotELHo FALCÃo, AGSE 
- AGENtE DE SEGurANCA SoCIoEDuCAtIvo, Nível II, Grau 
D, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-6, a partir de 
22/10/2019 .
MASP 1450194-4, ArLEY GErALDo SILvA FoNtES, ASP - ASP, 
Nível I, Grau A, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-5, 
a partir de 13/11/2019 .
MASP 1079623-3, DANILo MArCoS DE ALMEIDA DA SILvA 
GoMES, ASP - AGENtE DE SEGurANÇA PENItENCIArIo, 
Nível II, Grau E, acrescida de 50% da remuneração do cargo de 
DAD-6, a partir de 18/11/2019 .
MASP 1446641-1, PAtrICK roDrIGuES SouSA, ASP - AGENtE 
DE SEGurANÇA PENItENCIárIo, Nível I, Grau A, acrescida de 
50% da remuneração do cargo de DAD-4, a partir de 18/11/2019 .
MASP 1239055-5, GABrIEL FErNANDES DE SouZA, ASP - 
AGENtE DE SEGurANÇA PENItENCIárIo, Nível I, Grau B, 
acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-4, a partir de 
20/11/2019 .
MASP 1178735-5, ANtÔNIo WESLEY DoS rEIS, ASP - AGENtE 
DE SEGurANÇA PENItENCIárIo, Nível I, Grau B, acrescida de 
50% da remuneração do cargo de DAD-5, a partir de 18/11/2019 .
MASP 1217993-3, JoSÉ MArCoS BoNFIM FErrEIrA, ANEDS 
- ANALIStA ExECutIvo DE DEFESA SoCIAL , Nível II, Grau 
B, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-1, a partir de 
19/11/2019 .
MASP 1258748-1, LuCIANA DE PAuLA BrANDÃo, - ASSIS-
tENtE ExECutIvo DE DEFESA SoCIAL, Nível II, Grau A, 
acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-1, a partir de 
19/11/2019 .
MASP 1372344-0, WELLINGtoN roDrIGuES DE JESuS, ASP 
- AGENtE DE SEGurANÇA PENItENCIárIo, Nível I, Grau B, 
acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-4, a partir de 
19/11/2019 .
MASP 1198369-9, PAuLo SErGIo DA SILvA, ASP - AGENtE DE 
SEGurANÇA PENItENCIArIo, Nível I, Grau B, acrescida de 50% 
da remuneração do cargo de DAD-4, a partir de 18/11/2019 .
MASP 1205333-6, FáBIo vINICIuS LuZ, ASP - AGENtE DE 
SEGurANÇA PENItENCIárIo, Nível I, Grau A, acrescida de 50% 
da remuneração do cargo de DAD-8, a partir de 19/11/2019 .
MASP 1377222-3, MoNIQuE MArIA MArtINS xAvIEr, ANEDS 
- ANALIStA ExECutIvA -PSICoLoGA/ DIrEtorA GErAL 
PrESIDIo PoÇoS DE CALDAS, Nível I, Grau B, acrescida de 50% 
da remuneração do cargo de DAD-5, a partir de 18/11/2019 .
MASP 1374335-6, EDNEI JoSÉ DA CuNHA, ASP - AGENtE DE 
SEGurANÇA PENItENCIArIo, Nível I, Grau B, acrescida de 50% 
da remuneração do cargo de DAD-5, a partir de 18/11/2019 .
MASP 1402391-5, MArCIA MArIA PEDroSA ALvES, ANEDS 
- ANALIStA ExECutIvo DE DEFESA SoCIAL , Nível I, Grau 
B, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-4, a partir de 
22/10/2019 . 

Mariana Procópio de Castro Lima
Superintendente de recursos Humanos

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
27 1297736 - 1

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão do Processo Administra-
tivo instaurado por meio da PortArIA/NuCAD/uSCI-SEAP/PAD 
Nº 082/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 06/07/2017, DECIDE pelo ArQuIvAMENto fundamentado no 
PArECEr/Cset/SEJuSP nº 144/2019, por não restar comprovado que 
o processado B .F .P – MASP 1 .202 .652-2, tenha praticado as condutas 
grafadas na portaria inaugural .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão do Processo Administra-
tivo instaurado por meio da PortArIA/NuCAD/uSCI-SEAP/PAD 
Nº 027/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 20/05/2017, DECIDE pelo ArQuIvAMENto fundamentado no 
PArECEr/Cset/SEJuSP nº 169/2019, por não restar comprovado que 
o processado M .C .Q – MASP 1 .391 .249-8, tenha praticado as condutas 
grafadas na portaria inaugural .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão do Processo Administra-
tivo instaurado por meio da PortArIA/NuCAD/uSCI-SEAP/PAD 
Nº 070/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 09/06/2017, DECIDE pelo ArQuIvAMENto fundamentado no 
PArECEr/Cset/SEJuSP nº 120/2019, por não restar comprovado que 
o processado I .S .r .J – MASP 1 .078 .520-2, tenha praticado as condutas 
grafadas na portaria inaugural .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar instaurado por meio da PortArIA/NuCAD/uSCI-SEAP/
PAD Nº 063/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Execu-
tivo em 13/06/2017, DECIDE pelo ArQuIvAMENto fundamentado 
no PArECEr/Cset/SEJuSP nº 138/2019, por não restar comprovado 
que o processado G .J .S .S – MASP 1 .221 .034-4, tenha praticado as con-
dutas grafadas na portaria inaugural .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão da Sindicância Administra-
tiva nº 073/2017, instaurada pela PortArIA/NuCAD/uSCI-SEAP/
SA Nº 073/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 31/08/2017, DEtErMINA o ArQuIvAMENto tendo em vista a 
ausência de justa causa para a deflagração de processo administrativo, 
fundamentado no relatório Conclusivo da Comissão Sindicante .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão da Sindicância Administra-
tiva nº 079/2017, instaurada pela PortArIA/NuCAD/uSCI-SEAP/
SA Nº 079/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 31/08/2017, DEtErMINA o ArQuIvAMENto tendo em vista a 
ausência de justa causa para a deflagração de processo administrativo, 
fundamentado no relatório Conclusivo da Comissão Sindicante .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão da Sindicância Administrativa 
nº 067/2016, instaurada pela PortArIA/CorrEGEDorIA/SEAP/
SA Nº 067/2016, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 22/10/2016, DEtErMINA o ArQuIvAMENto tendo em vista a 
ausência de justa causa para a deflagração de processo administrativo, 
fundamentado no relatório Conclusivo da Comissão Sindicante .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão da Sindicância Administra-
tiva nº 096/2017, instaurada pela PortArIA/NuCAD/uSCI-SEAP/
SA Nº 096/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 01/11/2017, DEtErMINA o ArQuIvAMENto tendo em vista a 
ausência de justa causa para a deflagração de processo administrativo, 
fundamentado no relatório Conclusivo da Comissão Sindicante .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão da Sindicância Administrativa 
nº 059/2016, instaurada pela PortArIA/CorrEGEDorIA/SEAP/
SA Nº 059/2016, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 07/10/2016, DEtErMINA o ArQuIvAMENto tendo em vista a 
ausência de justa causa para a deflagração de processo administrativo, 
fundamentado no relatório Conclusivo da Comissão Sindicante .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão da Sindicância Administrativa 
nº 064/2016, instaurada pela PortArIA/CorrEGEDorIA/SEAP/
SA Nº 064/2016, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 22/10/2016, DEtErMINA o ArQuIvAMENto tendo em vista a 
ausência de justa causa para a deflagração de processo administrativo, 
fundamentado no relatório Conclusivo da Comissão Sindicante .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão da Sindicância Administra-
tiva nº 046/2017, instaurada pela PortArIA/NuCAD/uSCI-SEAP/
SA Nº 046/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 04/07/2017, DEtErMINA o ArQuIvAMENto tendo em vista a 
ausência de justa causa para a deflagração de processo administrativo, 
fundamentado no relatório Conclusivo da Comissão Sindicante .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão da Sindicância Administra-
tiva nº 047/2017, instaurada pela PortArIA/NuCAD/uSCI-SEAP/
SA Nº 047/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 11/07/2017, DEtErMINA o ArQuIvAMENto tendo em vista a 
ausência de justa causa para a deflagração de processo administrativo, 
fundamentado no relatório Conclusivo da Comissão Sindicante .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Coordenador do Núcleo de Correição Administrativa da Secretaria 
de Estado de Administração Prisional, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista a conclusão da Sindicância Administrativa nº 012/2013, 
publicada no Diário Oficial “Minas Gerais”, através do Extrato de POR-
tArIA/CorrEGEDorIA/SuAPI/SA Nº 012/2013, em 03/04/2013, 
determina o ArQuIvAMENto dos autos, pela ocorrência do instituto 
da prescrição da pretensão punitiva .
Determina que se apure a responsabilidade de quem deu causa a 
prescrição .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Coordenador do Núcleo de Correição Administrativa da Secretaria 
de Estado de Administração Prisional, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista a conclusão da Sindicância Administrativa nº 029/2014, 
publicada no Diário Oficial “Minas Gerais”, através do Extrato de POR-
tArIA/CorrEGEDorIA/SuAPI/SA Nº 029/2014, em 13/08/2014, 
determina o ArQuIvAMENto dos autos, tendo em vista a ocorrência 
do instituto da prescrição pela perda da pretensão punitiva .
Determina que se apure a responsabilidade de quem deu causa a 
prescrição .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Coordenador do Núcleo de Correição Administrativa da Secretaria 
de Estado de Administração Prisional, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista a conclusão da Sindicância Administrativa nº 058/2013, 
publicada no Diário Oficial “Minas Gerais”, através do Extrato de POR-
tArIA/CorrEGEDorIA/SuAPI/SA Nº 058/2013, em 12/10/2013, 
determina o ArQuIvAMENto dos autos, pela ocorrência do instituto 
da prescrição da pretensão punitiva .
Determina que se apure a responsabilidade de quem deu causa a 
prescrição .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão da Sindicância Administra-
tiva nº 041/2017, instaurada pela PortArIA/NuCAD/uSCI-SEAP/
SA Nº 041/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 27/06/2017, DEtErMINA o ArQuIvAMENto tendo em vista a 
ausência de justa causa para a deflagração de processo administrativo, 
fundamentado no relatório Conclusivo da Comissão Sindicante .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão da Sindicância Administra-
tiva nº 049/2017, instaurada pela PortArIA/NuCAD/uSCI-SEAP/
SA Nº 049/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
em 22/07/2017, DEtErMINA o ArQuIvAMENto tendo em vista a 
ausência de justa causa para a deflagração de processo administrativo, 
fundamentado no relatório Conclusivo da Comissão Sindicante .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei 869/1952 c/c a Lei 
23 .304/2019, tendo em vista a conclusão da Sindicância Administra-
tiva Investigatória nº 032/2018, instaurada pela PortArIA/NuCAD/

USCI-SEAP/SAI Nº 032/2018, com extrato publicado no Diário Ofi-
cial do Executivo em 20/07/2018, DEtErMINA o ArQuIvAMENto 
tendo em vista a ausência de justa causa para a deflagração de processo 
administrativo, fundamentado no relatório Conclusivo da Comissão 
Sindicante .

Belo Horizonte, SEJuSP 18 de novembro de 2019 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
27 1298160 - 1

EDItAL DE CHAMAMENto- PAD Nº 003/2017
o Presidente da Comissão designada pela PortArIA/uSCI-SESP/
PAD Nº 003/2017, publicada no Diário Oficial em 24 de maio de 2017, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 225 
da Lei nº 869, de 05 de Julho de 1952, combinado com o art . 256 do 
Código de Processo Civil, CoNvoCA durante oito dias consecutivos, 
pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, 
roNIE CESAr MACHADo, MASP: 1 .171 .660-2, para comparecer 
perante esta Comissão Processante, instalada na rodovia Papa João 
Paulo II, nº 4143, Edifício Minas, 3º andar, Bairro Serra verde, Belo 
Horizonte – MG, nos dias úteis, das 08:00 às 16:00 horas, telefone (31) 
39155848, a fim de, pessoalmente, tomar conhecimento de seu respec-
tivo Processo Administrativo Disciplinar, acompanhar sua tramitação, 
solicitar diligências, juntar documentos, apresentar rol de testemunhas 
e apresentar defesa prévia para os fatos a ele atribuídos que caracte-
rizam, em tese, ilícitos administrativos, conforme portaria inaugural, 
estando sujeito as penalidades previstas no artigo 244, I, III ou vI da 
Lei 869/52, sob pena de rEvELIA .

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2019 .
ronaldo Figueiredo Lira

MASP: 1 .146 .635-6
22 1296653 - 1

Secretaria de Estado 
do meio Ambiente e 
do Desenvolvimento 

Sustentável
Secretário: Germano Luiz Gomes vieira

Expediente
AtoS ASSINADoS PELo SuBSECrEtárIo DE tECNoLoGIA, 
ADMINIStrAÇÃo E FINANÇAS DA SECrEtArIA DE EStADo 
DE MEIo AMBIENtE E DESENvoLvIMENto SuStENtávEL - 
resolução SEMAD nº 2 .782, de 14 de março de 2019 – Diogo Soares 
de Melo Franco .

registra AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto, nos termos da 
alínea “b” do art. 201 da Lei n.º 869/1952, por 08 dias, para fins de 
regularização funcional, aos servidores:
MASP 1197551-3, CIBELE DE AGuIAr NEIvA, a partir de 
11/12/2018;
MASP 1282092-4, IArA ANDrADE DE oLIvEIrA, a partir de 
02/02/2019;
MASP 1367546-7, JESSICA MArIA SoArES rEZENDE, a partir 
de 07/02/2019;
MASP 1379219-7, DENILSoN GABrIEL DE MELo, a partir de 
07/02/2019;
MASP 1364479-4, EDILSoN JoSE MAIA CoELHo, a partir de 
11/02/2019;
MASP 1397851-5, ILIDIo LoPES MuNDIM FILHo, a partir de 
18/05/2019;
MASP 1401525-9, KArLA BrANDAo FrANCo, a partir de 
02/06/2019;
MASP 1366896-7, MArCuS vINICIuS BArBoSA CoStA, a partir 
de 28/05/2019;
MASP 1099049-7, rICArDo CAMPELo FrANCA, a partir de 
01/09/2019 .

registra AFAStAMENto Por MotIvo DE CASAMENto, nos 
termos da alínea “a” do art . 201 da Lei n .º 869/1952, por 08 dias, para 
fins de regularização funcional, aos servidores:
MASP 1375263-9, MArCELA CrIStINA PrADo SILvA, a partir 
de 28/12/2018;
MASP 1374437-0, LIDIANA oLIvEIrA AMArAL DE SouZA, a 
partir de 28/12/2018;
MASP 1367576-4, SuELEN GoMES, a partir de 10/05/2019;
MASP 1364810-0, DANIELA roDrIGuES DA MAttA, a partir de 
16/05/2019;
MASP 1403710-5, LuCIANo MACHADo DE SouZA roDrI-
GuES, a partir de 16/05/2019;
MASP 1364259-0, FrEDErICo AuGuSto MASSotE BoNIFA-
CIo, a partir de 13/07/2019;
MASP 1365433-0, LEoNArDo GoMES BorGES, a partir de 
08/08/2019;
MASP 1398693-0, rENAtA LoPES NEvES EStEvES, a partir de 
08/08/2019;
MASP 1248308-7, rACHEL AMorIM MEDEIroS, a partir de 
14/08/2019 .

CoNCEDE LICENÇA À GEStANtE, nos termos do inciso xvIII do 
art . 7º da Cr/1988, por um período de 120 dias, mais 60 dias de prorro-
gação, de que trata a Lei nº 18.879, de 27/05/2010, para fins de regula-
rização funcional, às servidoras:
MASP 1150686-2, KENIA PAtrICIA xAvIEr LIMA, a partir de 
08/01/2019;
MASP 1364196-4, PAtrICIA BAtIStA DE oLIvEIrA, a partir de 
11/01/2019;
MASP 1314518-0, FErNANDA ASSIS QuADroS, a partir de 
08/02/2019;
MASP 1368346-1, IrIS MArCIA DE oLIvEIrA, a partir de 
27/02/2019;
MASP 1375263-9, MArCELA CrIStINA PrADo SILvA, a partir 
de 07/03/2019;
MASP 1379657-8, JuSSArA CrIStINA DE ABrEu, a partir de 
10/04/2019;
MASP 1364210-3, MICHELE MENDES PEDrEIrA DA SILvA, a 
partir de 22/04/2019;
MASP 1241791-1, ArEtHA HENDErSoN DE JESuS, a partir de 
01/05/2019;
MASP 1365414-0, NAtALIA CrIStINA NoGuEIrA SILvA, a par-
tir de 23/04/2019;
MASP 1390164-0, LAurA tEIxEIrA, a partir de 14/05/2019;
MASP 1363915-8, MArIANA ANtuNES PIMENtA, a partir de 
22/07/2019;
MASP 1390437-0, JESSICA PACHECo oLIvEIrA, a partir de 
05/07/2019;
MASP 1281753-2, rENAtA GABrIELA MIrANDA, a partir de 
01/08/2019 .

CoNCEDE LICENÇA PAtErNIDADE, nos termos do Inciso xIx do 
art . 7º, c/c o § 3º do art . 39 da CF/1988 e § 1º do art . 10 da ADCt 
da CF/1988, por 05 dias, para fins de regularização funcional, aos 
servidores:
MASP 1363788-9, DIEGo DE CArvALHo MArGALHo vIEGAS, 
a partir de 12/11/2018;
MASP 1366848-8, ADILSoN ALMEIDA DoS SANtoS, a partir de 
15/12/2018;
MASP 1373435-5, tIAGo JuNIo DuArtE DE oLIvEIrA, a partir 
de 29/01/2019;
MASP 1387930-9, MArCELo DE JESuS LELES oLIvEIrA, a par-
tir de 20/03/2019;
MASP 1367800-8, CrIStIANo MArCELo rESENDE, a partir de 
01/03/2019;
MASP 1397834-1, LErSSoN DA SILvA LISBoA, a partir de 
21/05/2019;
MASP 1403685-9, CArLoS FrEDErICo BAStoS QuEIroZ, a 
partir de 01/08/2019 .
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conselho Estadual de Política 
Ambiental - coPAm

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Leste 
Mineiro torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais 
Simplificadas na modalidade LAS/RAS abaixo identificadas:
1) LACt Mineração Ltda . – reciclagem ou regeneração de outros 
resíduos classe 2 (não perigosos) não especificados; Áreas de triagem, 
transbordo e armazenamento transitório e/ou reciclagem de resíduos 
da construção civil e volumosos; unidade de tratamento de minerais 
– utM, com tratamento a seco – Bom Jesus do Amparo/MG - PA/Nº 
19215/2019/001/2019 . 2) Laticínios Santa rita – Fabricação de sucos; 
Secagem e/ou concentração de produtos alimentícios, inclusive leite e 
soro de leite; Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de 
leite fluido – Santa Rita de Minas/MG – PA/Nº 16288/2019/001/2019.

(a) Gesiane Lima e Silva . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Leste Mineiro .

A Superintendente regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro torna 
público que o requerente abaixo identificado solicitou:
1) LAC 1 (LoC): *Comercial Cachoeira do vale Ltda . – Central de 
recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de outros 
resíduos não listados ou não classificados. – Timóteo/MG – PA/Nº 
08984/2010/003/2019 – Classe 4 .

(a) Gesiane Lima e Silva . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Leste Mineiro .

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Leste 
Mineiro torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais 
Simplificadas na modalidade LAS/RAS abaixo identificadas, com deci-
são pelo indeferimento:
1 . Apache Mineração Ltda . ME – Lavra a céu aberto – rochas orna-
mentais e de revestimento; Pilha de rejeito/estéril de rochas orna-
mentais e de revestimento – Governador valadares/MG - PA/Nº 
30127/2015/002/2019 . Motivo: impossibilidade técnica . 2 . topmec 
Topografia Mecânica Ltda. – Pesquisa Mineral, com ou sem emprego 
de Guia de utilização, com supressão de vegetação secundária nativa 
pertencente ao bioma Mata Atlântica em estágios médio e avançado 
de regeneração, exceto árvores isoladas – Nova Era/MG – PA/Nº 
15099/2019/001/2019 . Motivo: impossibilidade técnica .

(a) Gesiane Lima e Silva . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Leste Mineiro .

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Leste 
Mineiro torna público que foram finalizadas as análises das Licenças 
Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/RAS abaixo identifi-
cadas, com decisão pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 
(dez) anos:
1 . toledo Granitos do Brasil Ltda . – Lavra a céu aberto – rochas orna-
mentais e de revestimento; Pilha de rejeito/estéril de rochas orna-
mentais e de revestimento; Estrada para transporte de minério/estéril 
externa aos limites de empreendimentos minerários – Coroaci/MG - 
PA/Nº 15808/2019/001/2019 . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNAN-
tES . 2 . Prefeitura Municipal de Goiabeira – Estação de tratamento 
de esgoto sanitário – Goiabeira/MG – PA/Nº 04700/2011/003/2019 . 
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES . 3 . Mineração Santa rita 
de Cássia Ltda . - Lavra a céu aberto – rochas ornamentais e de reves-
timento; Pilha de rejeito/estéril de rochas ornamentais e de revesti-
mento – Campanário/MG – PA/Nº 00144/2000/006/2019 . CoNCE-
DIDA CoM CoNDICIoNANtES . 4 . Extratiminas Minérios EIrELI 
ME – unidade de tratamento de minerais – utM, com tratamento a 
seco – Alvinópolis/MG – PA/Nº 24002/2019/001/2019 . CoNCEDIDA 
CoM CoNDICIoNANtES . 5 . Prefeitura Municipal de São José do 
Goiabal – Estação de tratamento de Esgoto Sanitário – São José do 
Goiabal/MG – PA/Nº 19916/2019/001/2019 . CoNCEDIDA CoM 
CoNDICIoNANtES .

(a) Gesiane Lima e Silva . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Leste Mineiro .

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM 
Leste Mineiro torna público o arquivamento do processo abaixo 
identificado:
1 . renovação de Licença de operação (renLo): *rCM Locação de 
Máquinas Ltda . – Depósito de sucata metálica, papel, papelão, plásti-
cos ou vidro para reciclagem, não contaminados com óleos, graxas ou 
produtos químicos, exceto embalagens de agrotóxicos; reciclagem ou 
regeneração de outros resíduos classe 2 (não perigosos) não especifica-
dos – Barão de Cocais/MG – PA/Nº 01515/2002/004/2018 – Classe 5 . 
Motivo: a pedido do empreendedor .

(a) Gesiane Lima e Silva . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Leste Mineiro .
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o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Norte 
de Minas torna público que foram finalizadas as análises das Licen-
ças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/RAS abaixo iden-
tificadas, com decisões pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 
10 (dez) anos:
1 . rede HG Combustíveis Ltda . - Posto revendedor de combustíveis - 
Montes Claros/MG . PA/nº 14107/2006/006/2019 . CoNCEDIDA CoM 
CoNDICIoNANtES . 2 . Município de São romão/Estação de trata-
mento de Esgoto - EtE São romão - Estação de tratamento de esgoto 
sanitário e interceptores, emissários, elevatórias e reversão de esgoto - 
São romão/MG . PA/nº 03717/2019/001/2019 .
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES . 3 . Cláudio Gonçalves dos 
Santos - reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não 
perigosos) não especificados, central de recebimento, armazenamento 
temporário, triagem ou transbordo de sucata metálica, papel, papelão, 
plásticos ou vidro para reciclagem, não contaminados com óleos, gra-
xas, agrotóxicos ou produtos químicos e central de recebimento, arma-
zenamento, triagem e/ou transbordo de outros resíduos não listados ou 
não classificados - Várzea da Palma/MG. PA/nº 22925/2019/001/2019. 
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES . 4 . Munícipio de Santo 
Antônio do retiro/usina de reciclagem e Compostagem de resíduos 
Sólidos - Lixo - unidade de triagem de recicláveis e/ou de tratamento 
de resíduos orgânicos originados de resíduos sólidos urbanos - Santo 
Antônio do retiro/MG . PA/nº 00475/1998/009/2019 . CoNCEDIDA 
CoM CoNDICIoNANtES .

(a) Clésio Cândido Amaral . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Norte de Minas .
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o Superintendente regional da SuPrAM Zona da Mata, torna público 
que foram requeridas as Licenças Ambientais Simplificadas na modali-
dade LAS/RAS abaixo identificadas:
1 . Afonso Magalhaes Corbelli – Estação de tratamento de esgoto sani-
tário - ubá/MG – PA/Nº 35835/2013/002/2019 . 2 . Altomirando viegas 
de Carvalho Neto – Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, 
ovinos e caprinos, em regime extensivo; Suinocultura; Formulação de 
rações balanceadas e de alimentos preparados para animais – São Fran-
cisco do Glória/MG – PA/Nº 00555/2006/004/2019 . 3 . Pedreira Abre 
Campo Indústria e Comércio Ltda – Extração de rocha para produção 
de britas – Abre Campos/MG – PA/Nº 00232/1998/007/2019 .

(a) Leonardo Sorbliny Schuchter . Superintendente 
regional da SuPrAM Zona da Mata .
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o Conselho Estadual de Política Ambiental - CoPAM torna públicas 
as DECISÕES determinadas pela 39ª reunião ordinária da Câmara de 
Proteção à Biodiversidade e de áreas Protegidas - CPB, realizada no 
dia 27 de novembro de 2019, às 9h ., na rua Espirito Santo, 495, 4º 
Andar/Plenário, Centro, Belo Horizonte/MG, a saber: 4 . Exame da Ata 
da 38ª ro de 23/10/2019 . AProvADA . 5 . Plano de Manejo de uni-
dades de Conservação para análise e deliberação, nos termos do inciso 
Iv, do artigo 13, do Decreto nº 46 .953/2016: 5 .1 Plano de Manejo da 
Estação Ecológica do Cercadinho . Apresentação: Consultoria Bio teia 
Estudos Ambientais . rEtIrADo DE PAutA . 5 .2 Plano de Manejo da 
APA Alto Mucuri . Apresentação: Gerência de Implantação e Manejo de 
unidades de Conservação - GIMuC/IEF . AProvADo NoS tErMoS 
Do PArECEr tÉCNICo Nº 002/2019 – GIMuC/DIuC/IEF/SISEMA . 
5 .3 Plano de Manejo da Estação Ecológica de Acauã . Apresentação: 
urFBio Alto Jequitinhonha . PEDIDo DE vIStAS pelos Conselheiros 
thiago rodrigues Cavalcanti, representante da FIEMG, Denise Ber-
nardes Couto, representante do SINDIExtrA e Carlos Alberto Santos 
oliveira, representante da FAEMG . 6 . Processos Administrativos para 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320191127203820019.



 10 – quinta-feira, 28 de novembro de 2019 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
exame de Compensação Ambiental, conforme PoA 2019: 6 .1 Brita-
sul Indústria e Mineração Ltda. - Extração e beneficiamento de brita 
para construções, concreto, asfalto e artefatos - Pouso Alegre/MG - PA/
Nº 03156/2001/009/2016 - Classe 5 . Apresentação: GCA/IEF . APro-
vADA . 6 .2 Fazenda Mandaguari - Culturas anuais; horticultura; barra-
gem de irrigação; silvicultura; cafeicultura; beneficiamento primário de 
produtos agrícolas; ponto de abastecimento - Indianópolis/MG - PA/
Nº 90048/2003/004/2011 - Classe 4 . Apresentação: GCA/IEF . APro-
vADA . 6 .3 vazante Agropecuária e outras - Cultura de cana-de-açúcar; 
culturas anuais, excluindo a olericultura; criação de ovinos, caprinos, 
bovinos de corte e búfalos de corte (confinamento) - Tupaciguara/MG - 
PA/Nº 03409/2001/003/2014 - Classe 3 . Apresentação: GCA/IEF . BAI-
xADo EM DILIGÊNCIA . 6 .4 Fazenda Santo Antônio do Garapa e 
São Miguel - Culturas anuais, excluindo a olericultura – unaí/MG - PA/
Nº 20288/2010/002/2015 - Classe 3 . Apresentação: GCA/IEF . APro-
vADA . 6 .5 Mosaic Fertilizantes P&K Ltda . - Barragem de contenção 
de rejeitos/resíduos - tapira/MG - PA/Nº 0001/1988/028/2017 - Classe 
6 . Apresentação: GCA/IEF . AProvADA . 6 .6 Mosaic Fertilizantes 
P&K Ltda . - Barragem de contenção de rejeitos/resíduos - tapira/
MG - PA/Nº 0001/1988/029/2017 - Classe 6 . Apresentação: GCA/
IEF . AProvADA . 6 .7 Paracal - Paracatu Calcário Ltda . - Lavra a céu 
aberto em áreas cársticas sem tratamento; extração de areia e cascalho 
para utilização imediata na construção civil; unidade de tratamento de 
minerais (utM); obras de infraestrutura (pátios de resíduos e produ-
tos e oficinas) e estradas para transporte de minério/estéril - Paracatu/
MG - PA/Nº 07421/2012/001/2014 - Classe 5 . Apresentação: GCA/
IEF . AProvADA . 6 .8 Sigma Mineração S .A . - Lavra a céu aberto; 
pilha de rejeito/estéril; unidade de tratamento de minerais (utM) com 
tratamento a seco; unidade de tratamento de minerais (utM) com 
tratamento a úmido; postos revendedores, postos ou pontos de abas-
tecimento; instalação de sistemas retalhistas; postos flutuantes de com-
bustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação - Itinga/
MG - PA/Nº 06839/2017/001/2018 - Classe 5 . Apresentação: GCA/
IEF . AProvADo . 7 . Processos Administrativos para exame de Com-
pensação Ambiental decorrentes do corte e/ou supressão de vegetação 
nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica: 7 .1 Cemig Distribuição 
S .A . - Limpeza de faixa de servidão para linha de distribuição de ener-
gia elétrica - Montes Claros/MG - PA/Nº 08050000279/18 - Classe não 
passível . Apresentação: Escritório regional Norte/IEF . AProvADA . 
7 .2 Prefeitura Municipal de Cláudio - Ampliação do aterro sanitário - 
Cláudio/MG - PA/Nº 13020000135/18 . Classe não passível . Apresen-
tação: Escritório regional Centro oeste/IEF . AProvADA . 7 .3 Cemig 
Distribuição S .A . - Linha de distribuição de energia elétrica (Araçuaí2 - 
Itaobim, 138 Kv) - Itaobim/MG - PA/Nº 12511/2009/001/2001 - Classe 
3 . Apresentação: Escritório regional Jequitinhonha/IEF . AProvADA . 
7 .4 Cemig Distribuição S .A . - Linha de distribuição de energia elétrica 
(Capelinha1 - Itamarandiba, 138 Kv) - Itamarandiba, Aricanduva e 
Capelinha/MG - PA/Nº 12511/2009/001/2001 - Classe Não passível . 
Apresentação: Escritório regional Jequitinhonha/IEF . AProvADA . 
7 .5 Cemig Distribuição S .A . - Subestação de energia elétrica (Itama-
randiba, 138 Kv) - Itamarandiba/MG - PA/Nº 12511/2009/001/2001 
- Classe não passível . Apresentação: Escritório regional Jequitinho-
nha/IEF . AProvADA . 7 .6 Cemig Distribuição S .A . - Implantação da 
linha de distribuição Bom Sucesso - AMG Mineração - Bom Sucesso 
e São tiago/MG - PA/Nº 13020000390/19 - Classe não passível . Apre-
sentação: Centro oeste/IEF . AProvADA . 8 . Processos Administrati-
vos para exame de Compensação Ambiental decorrente da instalação 
de empreendimentos minerários: 8 .1 Mineritas Minérios Itaúna Ltda . 
- Lavra a céu aberto com tratamento a úmido minério de ferro; lavra 
a céu aberto com tratamento a seco minério de ferro; unidade de tra-
tamento de minerais - utM; obras de infraestrutura; Pilhas de rejeito/
estéril; barragem de contenção de rejeitos/resíduos - Itatiaiuçu/MG - 
PA/Nº 00368/1989/039/2011; PA/Nº 01400/2008/003/2011; ANM 
nº 830 .000/1989 e 831 .987/2007- Classe 6 . Apresentação: Escritório 
regional Norte/IEF . AProvADA . 8 .2 Gerdau Aço Minas S .A . - uni-
dade de tratamento de minério de ferro a úmido; obras de infraestru-
turas; estrada para transporte de minério/pilha de rejeito/estéril; lavra 
de beneficiamento de minério; barragem de rejeito; alteamento barra-
gem; lavra a céu aberto; lavra a céu aberto com tratamento a seco - Ita-
birito/MG - PA/Nº 0040/1979/077/2010; PA/Nº 0040/1979/078/2010; 
PA/Nº 0040/1979/080/2011; PA/Nº 0040/1979/082/2011; PA/
Nº 0040/1979/086/2012; PA/Nº 1778/2004/004/2005; PA/
Nº 1778/2004/006/2004; PA/Nº 1778/2004/014/2007; PA/
Nº 1778/2004/007/2007; PA/Nº 1778/2004/015/2008; PA/
Nº 01778/2004/018/2009; PA/Nº 1778/2004/025/2011; PA/
Nº 1778/2004/009/2007; PA/Nº 1778/2004/016/2008; PA/
Nº 1778/2004/017/2009; PA/Nº 1778/2004/024/2011; PA/
Nº 1778/2004/032/2012; PA/Nº 01778/2004/022/2010; PA/
Nº 01778/2004/026/2011; PA/Nº 01778/2004/035/2013; PA/
Nº 01778/2004/037/2014; PA/Nº 01776/2004/005/2007; PA/
Nº 01776/2004/009/2009; PA/Nº 01776/2004/010/2009; PA/
Nº 01776/2004/012/2011; PA/Nº 01776/2004/015/2012; PA/Nº 
01776/2004/011/2011; PA/Nº PA/Nº 01776/2004/014/2012; PA/Nº 
01776/2004/017/2013;ANM nº 3584/1957 e 004575/1993 – Classe 
6 . Apresentação: Escritório regional Noroeste/IEF . AProvADA . 
8 .3 Mineração Santo Antônio de varginha Ltda .-Extração de rocha 
para produção de britas; pilhas de rejeito/estéril; unidade de trata-
mento de minerais (utM) com tratamento a seco - varginha/MG 
-PA/Nº00235/1991/015/2018- ANM nº 853 .112/1976 e 832 .136/2001 
- Classe5 . Apresentação: Escritório regional Sul/IEF . AProvADA . 
8 .4 ICAL - Indústria de Calcinação Ltda . - Lavra a céu aberto ou sub-
terrânea em áreas cársticas com ou sem tratamento - Pains/MG - PA/
Nº00038/1986/013/2012ANM nº830 .303/1988 - Classe6 . Apresenta-
ção: Escritório regional Centro oeste/IEF . AProvADA . 9 . Processo 
Administrativo para exame de revisão: 9 .1 vale S .A . (Mina de Bru-
cutu) - Barragem de contenção de rejeitos/resíduos - São Gonçalo do 
rio Abaixo/MG - PA/Nº 00022/1995/035/2007 ANM nº 806 .909/1974 
- revisão dos cronogramas para regularização fundiária e correções dos 
tCCFs da Barragem Norte e Expansão da Mina São Luiz - Classe 6 . 
Apresentação: Escritório regional Centro Sul/IEF . AProvADo .

(a) Antônio Augusto Melo Malard . Diretor-Geral do Instituto 
Estadual de Florestas - IEF e Presidente da Câmara de 

Proteção à Biodiversidade e de áreas Protegidas - CPB .
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A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Jequiti-
nhonha torna público o arquivamento do processo abaixo identificado:
Licença Ambiental Concomitante – LAC1 (LoC): Estamparia S .A - 
Fabrica São roberto – Fiação e/ou tecelagem, exceto tricô e crochê - 
Gouveia/MG - PA/Nº 0135/1998/008/2019 – Classe 4 . Motivo: Enqua-
dramento incorreto .

(a) Cândida Cristina Barroso de vilhena . 
Superintendente regional de Meio Ambiente 

da SuPrAM Jequitinhonha .
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o Conselho Estadual de Política Ambiental – CoPAM torna público que 
o requerente abaixo identificado solicitou Licença Ambiental. Informa 
que foi apresentado EIA/rIMA, e que rIMA encontra-se à disposição 
dos interessados no endereço eletrônico http://sistemas .meioambiente .
mg .gov .br/ licenciamento/site/consulta-audiencia e naSuperintendên-
cia regional de Meio Ambiente triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 
- SuPrAM tMAP,das 8:30h às 11:30h e das 13h às 16h .Comunica que 
os interessados na realização de Audiência Pública deverão formalizar 
o requerimento, conforme Deliberação Normativa CoPAM nº 12/94, 
na SuPrAM tMAP – Praça tubal vilela, 3, Centro, dentro do prazo de 
45 (quarenta e cinco) dias a contar da data desta publicação .
1) LAC1 - Licença operação Corretiva: *A .W . Faber-Castell S .A ./ Par-
que Florestal Salto e Ponte I, II, III - Mat . 22 .179, 22 .180, 22 .178 E 
Buritis Dos Bois - Mat . 22 .147 . - Culturas anuais, semiperenes e pere-
nes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura . - 
Prata/MG - 36623/2016/001/2019 . – Classe 4G . 

(a) Hildebrando Canabrava rodrigues Neto . 
Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
27 1298091 - 1

o Superintendente regional da SuPrAM Zona da Mata, torna público 
que foi requerida a Licença Ambiental Simplificada na modalidade 
LAS/RAS abaixo identificada:
1 . Município de São Sebastião da vargem Alegre – Estação de trata-
mento de esgoto sanitário; Interceptores, emissários, elevatórios e 
reversão de esgoto – São Sebastião da vargem Alegre/MG – PA/Nº 
225/2019 .

(a) Leonardo Sorbliny Schuchter . Superintendente 
regional da SuPrAM Zona da Mata .
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A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM triân-
gulo Mineiro e Alto Paranaíba, torna público que foram finalizadas as 
análises das Licenças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/
RAS abaixo identificadas, com decisão pelo deferimento, cujo prazo de 
validade é de 10 (dez) anos:
1 . Marcel Scalon Cerchi / Empreendimento Mateira – Mat . 4 .096, 
16 .817, 16 .817, 18 .918, 18 .919 e 18 .920 - Criação de bovinos, bubali-
nos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento; 
criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em 
regime extensivo; postos revendedores, postos ou pontos de abasteci-
mento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de com-
bustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviaçãoeculturas 
anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura – Sacramento/MG .- PA nº 35028/2015/002/2019 . 
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtE . 2 . vasconcelos, Indústria, 
Comércio, Importação e Exportação Ltda. / Mat. 33.521. – Benefi-
ciamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, seca-
gem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de 
sementes - Araguari/MG – PA nº 90140/2004/003/2019 . CoNCEDIDA 
CoM CoNDICIoNANtE . 3 . Antonio Felix Dos Santos/ Fazenda Bela 
Vista - Mat: 4.718, 30.441, 30.442 E 34.286 - horticultura (floricul-
tura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas 
medicinais e aromáticas), suinocultura; criação de bovinos, bubalinos, 
equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo – Ituiutaba/
MG – PA nº 23132/2019/001/2019 . CoNCEDIDA CoM CoNDICIo-
NANtE . 4 . Laticínios tirolez Ltda . - Fabricação de produtos de lati-
cínios, exceto envase de leite fluido. – Carmo do Paranaíba/MG. – PA 
nº 00256/1999/004/2019 . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtE . 
5 . Companhia de Saneamento de Minas Gerais – CoPASA/EtE São 
Sebastião do Pontal - Estação de tratamento de esgoto sanitário - Car-
neirinho/MG . - PA nº 10275/2015/002/2019 . CoNCEDIDA CoM 
CoNDICIoNANtE . 6 . Juarez Moraes Billig / Fazenda São Jorge – 
Mat. 15.443. - Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, 
viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas); Criação de 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
extensivo e culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e culti-
vos agrossilvipastoris, exceto horticultura . - Santa juliana/MG . – PA nº 
09899/2011/001/2017 . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtE . 

(a) Kamila Borges Alves . Superintendente regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM triângulo Mineiro e Alto Paranaíba .

27 1298088 - 1

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Norte 
de Minas torna público que foi alterada a razão Social do empreendi-
mento abaixo identificado:
1) De: ranniere Martins oliveira ME . CNPJ: 29 .260 .604/0001-59 - Para: 
MC Comércio e Derivados de Petróleo Ltda . CNPJ: 29 .260 .604/0001-59 . 
Pt/Nº 01873//2018 . validade: Prazo remanescente .

(a) Clésio Cândido Amaral . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Norte de Minas .

27 1298150 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba, torna público que foi finalizada a análise para 
o Deferimento do Adendo à Licença Ambiental Simplificada na moda-
lidade LAS/RAS abaixo identificada:
1 . Mercedo Naves Cardoso/Fazenda Santa Bárbara – Mat . 14 .381 - Sui-
nocultura - romaria/MG – PA nº 20199/2018/001/2018 . Motivo: refe-
rente a alteração das condicionantes nº 2 do Anexo II .

(a) Kamila Borges Alves . Superintendente regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM triângulo Mineiro e Alto Paranaíba .

27 1298087 - 1

o Superintendente de Projetos Prioritários torna público que foi CoN-
CEDIDA a Licença Ambiental abaixo identificada:
1) Licença Prévia, Licença de Instalação e de operação Concomitan-
tes (LP+LI+Lo): *Gerdau Açominas S/A - Projeto Mina de várzea do 
Lopes Leste-Norte - Lavra a céu aberto sem tratamento ou com trata-
mento a seco - minério de Ferro, unidade de tratamento de minerais - 
UTM, Obras de infraestrutura (pátios de resíduos e produtos e oficinas), 
Pilhas de rejeito/estéril e Subestação de energia elétrica - Itabirito/MG 
- PA/Nº 01776/2004/026/2017 - Classe 3 . CoNCEDIDA CoM CoN-
DICIoNANtES . vALIDADE: 10 (DEZ) ANoS, CoNtADoS DA 
DAtA DA CoNCESSÃo DA LICENÇA 27/11/2019 . 

(a) rodrigo ribas . Superintendente de Projetos Prioritários .
27 1298117 - 1

o Conselho Estadual de Política Ambiental - CoPAM torna público o 
arquivamento do processo abaixo identificado:
1) renovação de Licença de operação: *Mineração Duas Barras Ltda . 
- Lavra em aluvião, exceto areia e cascalho, extração de areia e casca-
lho para utilização imediata na construção civil, unidade de tratamento 
de minerais - utM, com tratamento a úmido e pilhas de rejeito/estéril 
- olhos D’água/MG - PA/Nº 00063/2002/007/2019 - Classe 5 . Motivo: 
A pedido do empreendedor . 

(a) Hidelbrando Canabrava rodrigues Neto . 
Secretário Executivo do CoPAM .

27 1298149 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM triân-
gulo Mineiro e Alto Paranaíba, torna público que foram requeridas as 
Licenças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/RAS abaixo 
identificadas:
1 . usina Itapagipe Açúcar e álcool Ltda / Fazenda Parafuso, Santa 
Lúcia – Mat . 15 .462 . – Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvi-
cultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura – São Fran-
cisco de Sales/MG – PA nº 12950/2019/001/2019 . 2 . usina Itapagipe 
Açúcar e Alcool Ltda . / Fazenda Ariranha e Aldeia Jacú ou Jacuzinho 
– Mat . 3 .968, 3 .969, 3 .970, 3 .971 e 3 .972 – Culturas anuais, semipere-
nes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticul-
tura – São Francisco de Sales/MG . - PA nº 13121/2019/001/2019 . 3 . 
Marcelo Fernandes resende e olvinto Fernandes resende / Fazenda 
Cachoeira – Mat . 18 .015, 18 .016, 18 .020, 10 .024, 15 .613, 16 .335, 
15.346, 17.350 e 14.663. - Horticultura (floricultura, olericultura, fru-
ticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáti-
cas); beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, 
secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento 
de sementes e culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cul-
tivos agrossilvipastoris, exceto horticultura . Nova Ponte/MG . PA nº 
16605/2019/001/2019 . 4 . Juarez Moraes Billig / Fazenda São Jorge – 
Mat. 15.443. - Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, 
viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas); criação de 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
extensivo e culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e culti-
vos agrossilvipastoris, exceto horticultura . - Santa Juliana/MG . – PA nº 
09899/2011/001/2017 . 

(a) Kamila Borges Alves . Superintendente da 
Superintendência regional de Meio Ambiente da 
SuPrAM triângulo Mineiro e Alto Paranaíba .

27 1298086 - 1

o Conselho Estadual de Política Ambiental - CoPAM torna públicas 
as DECISÕES determinadas pela 35ª reunião ordinária da Câmara de 
Atividades Industriais - CID do Conselho Estadual de Política Ambien-
tal - CoPAM . Data: 25 de novembro de 2019, às 9h . Local: Supram 
CM - rua Espírito Santo, nº 495, 4º andar - Plenário, Centro, Belo 
Horizonte/MG, a saber: 4 . Exame da Ata da 34ª ro de 21/10/2019 . 
AProvADA . 5 . Processo Administrativo para exame de renovação da 
Licença de operação: 5 .1 rima Industrial S .A . - Metalurgia dos metais 
não ferrosos em formas primárias, inclusive metais preciosos, produção 
de fundidos de metais não ferrosos, inclusive ligas, sem tratamento quí-
mico superficial e/ou galvanotécnico, inclusive a partir de reciclagem, 
subestação de energia elétrica, usinagem e ponto de abastecimento de 
combustíveis - Bocaiúva/MG - PA/Nº 00018/1979/021/2017 - Classe 
6 . Apresentação: Supram NM . LICENÇA CoNCEDIDA . o Pro-
CESSo DEvErá rEtorNAr A ProxIMA PAutA PArA DEFI-
NIÇÃo DE CoNDICIoNANtES E vErIFICAÇÃo Do PrAZo DE 
vALIDADE DA LICENÇA . 6 . Processo Administrativo para exame de 
Licença de Instalação Corretiva concomitante com a Licença de ope-
ração: 6 .1 Canápolis Açúcar e Etanol S .A . - Base de armazenamento e 

distribuição de lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de petró-
leo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos . - Caná-
polis/MG - PA/Nº 20065/2018/001/2018 - Classe 4 (conforme Lei nº 
21 .972/2016 art . 14, inc . III, alínea b) . Apresentação: Supram tMAP . 
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES, vALIDADE: 10 (DEZ) 
ANoS . 7 . Processo Administrativo para exame de Licença Prévia con-
comitante com a Licença de Instalação e a Licença de operação: 7 .1 
Essencis MG Soluções Ambientais S .A . - unidade de mistura e pré-con-
dicionamento de resíduos para coprocessamento em fornos de clínquer 
- Betim/MG - PA/Nº 01034/2005/019/2019 - Classe 5 . Apresentação: 
Supram CM . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES, vALIDADE: 
10 (DEZ) ANoS . 8 . Processos Administrativos para exame de Licença 
de operação: 8 .1 vale S .A . - Postos revendedores, postos ou pontos 
de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes 
de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação - 
Nova Lima/MG - PA/Nº 00237/1994/116/2018 - Classe 4 (conforme 
Lei nº 21 .972/2016 art . 14, inc . 3º, alínea b) . Apresentação: Supram 
CM . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES, vALIDADE: 10 
(DEZ) ANoS . Aprovada a alteração do Anexo II, no Parecer Único nº 
158/2019, que passam a vigorar com as seguintes redações:
1. Efluentes Líquidos:

Local de 
amostragem Parâmetro Frequência 

de Análise

Entrada e saída 
da EtE

DBo (mg/L), DQo (mg/L), materiais 
sedimentáveis, óleos vegetais e gordu-
ras animais, PH, sólidos em suspensão 
totais e substâncias tensoativas

Semestral

Entrada e Saída 
da EtEI

DBo (mg/L), DQo (mg/L), Fenois-
totais, Materiais Sedimentáveis, óleos 
minerais, vegetais e animais, PH, Sóli-
dos em suspensão totais, Substâncias 
tensoativas

Semestral

Aprovada a alteração da condicionante nº 04, do Parecer Único, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Apresentar evidências docu-
mentais e relatório técnico-fotográfico quanto à capacitação dos traba-
lhadores do empreendimento, consoante com a DN CoPAM nº 108/2007 
(item 4 .8, 4 .8 .1, 4 .8 .2, 4 .8 .3 e 4 .8 .4), conforme capacitação de pessoal 
que deve ser ministrada por empresa ou profissional credenciado junto 
ao CrEA/MG . os novos funcionários só poderão entrar em atividade 
após serem treinados . Prazo: A cada 2 (dois) anos, a partir da emissão da 
Lo” . 8 .2 Destilaria vale do Paracatu/Agroenergia S .A . - Compostagem 
de resíduos industriais – Paracatu/MG - PA/Nº 0268/2006/019/2019 
- Classe 4 (conforme Lei nº 21 .972/2016, art . 14, inc . III, alínea b) . 
Apresentação: Supram Nor . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNAN-
tES, vALIDADE: 10 (DEZ) ANoS . 9 . Processos Administrativos 
para exame de Licença de operação Corretiva: 9 .1 Empreendimentos 
Brito Lima Ltda . - Postos revendedores, postos ou pontos de abasteci-
mento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de com-
bustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação - ribeirão 
das Neves/MG - PA/Nº 00552/2003/007/2019 - Classe 4 (conforme Lei 
nº 21 .972/2016 art . 14, inc . 3º, alínea b) . Apresentação: Supram CM . 
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES, vALIDADE: 10 (DEZ) 
ANoS . Aprovada a alteração da condicionante nº 07, do Parecer Único, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Apresentar evidências 
documentais e relatório técnico-fotográfico quanto à capacitação dos 
trabalhadores do empreendimento, consoante com a DN CoPAM nº 
108/2007 (item 4 .8, 4 .8 .1, 4 .8 .2, 4 .8 .3 e 4 .8 .4), conforme capacitação 
de pessoal que deve ser ministrada por empresa ou profissional creden-
ciado junto ao CrEA/MG . os novos funcionários só poderão entrar em 
atividade após serem treinados . Prazo: A cada 2 (dois) anos, a partir da 
emissão da Lo” . 9 .2 Mecbrun Indústria e Comércio Ltda . - Fabricação 
de estruturas metálicas e artefatos de trefilados de ferro, aço e de metais 
não-ferrosos, sem tratamento químico superficial, exceto móveis; 
jateamento e pintura e fabricação de peças e acessórios para veículos 
automotores e/ou ferroviários, exceto embarcações e estruturas flutu-
antes - Pedro Leopoldo/MG - PA/Nº 11521/2006/002/2015 - Classe 4 
(conforme Lei nº 21 .972/2016 art . 14, inc . 3º, alínea b) . Apresentação: 
Supram CM . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES, vALIDADE: 
10 (DEZ) ANoS . 9 .3 Self Clean Lavanderia Ltda . - Lavanderias indus-
triais com tingimento, amaciamento e outros acabamentos em roupas, 
peças do vestuário e artefatos diversos de tecidos - Contagem/MG - PA/
Nº 07380/2013/001/2018 - Classe 6 . Apresentação: Supram SM . CoN-
CEDIDA CoM CoNDICIoNANtES, vALIDADE: 10 (DEZ) ANoS . 
10 . Processos Administrativos para exame de renovação da Licença de 
operação: 10 .1 CNH Latin América Ltda . - Fabricação de máquinas 
em geral e implementos agrícolas, bem como suas peças e acessórios 
metálicos - Contagem/MG - PA/Nº 00067/1979/013/2016 - Classe 5 . 
Apresentação: Supram CM . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNAN-
tES, vALIDADE: 10 (DEZ) ANoS . 10 .2 AMBEv S .A . - Fabricação 
de cervejas, chopes e maltes e fabricação de refrigerantes (inclusive 
quando associada à extração de água mineral) e de outras bebidas - 
Juatuba/MG - PA/Nº 00016/1982/019/2012 - Classe 4 (conforme Lei 
nº 21 .972/2016 art . 14, inc . 3º, alínea b) . Apresentação: Supram CM . 
CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES, vALIDADE: 08 (oIto) 
ANoS . 10 .3 Lema Biologic do Brasil Ltda . - Fabricação de produtos 
para diagnósticos com sangue e hemoderivados, farmoquímicos (maté-
ria-prima e princípios ativos), vacinas, produtos biológicos e/ou aque-
les provenientes de organismos geneticamente modificados e fabrica-
ção de medicamentos, exceto aqueles previstos no item C-05-01-0, 
medicamentos fitoterápicos e farmácias de manipulação - Vespasiano/
MG - PA/Nº 09026/2012/005/2019 - Classe 5 . Apresentação: Supram 
CM . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES, vALIDADE: 10 
(DEZ) ANoS . 10 .4 Indústria e Comércio de Alimentos Supremo Ltda . 
(ex . SP indústria e Comércio de Alimentos Ltda .) - Abate de animais de 
grande porte (bovinos, equinos, bubalinos, muares, etc) - Campo Belo/
MG - PA/Nº 00073/2003/004/2014 - Classe 5 . Apresentação: Supram 
SM . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES, vALIDADE: 10 
(DEZ) ANOS. 10.5 Frigorífico Vale do Paraíso Ltda. - Abate de ani-
mais de grande porte (bovinos, equinos, bubalinos e muares); compos-
tagem de resíduos industriais - São Sebastião do Paraíso/MG - PA/Nº 
25633/2010/002/2019 - Classe 5 . Apresentação: Supram SM . CoNCE-
DIDA CoM CoNDICIoNANtES, vALIDADE: 10 (DEZ) ANoS . 
10 .6 rotavi Industrial Ltda . - Produção de ligas metálicas (ferroligas), 
silício metálico e outras ligas a base de silício - várzea da Palma/MG - 
PA/Nº 00021/1980/025/2019 - Classe 4 (conforme Lei nº 21 .972/2016, 
art . 14, inc . III, alínea b) . Apresentação: Supram NM . INDEFErIDA . 
10 .7 raízen Combustíveis S .A . - Base de armazenamento e distribuição 
de lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool 
combustível e outros combustíveis automotivos . - uberlândia/MG - PA/
Nº 00034/1992/015/2019 - Classe 4 (conforme Lei nº 21 .972/2016 art . 
14, inc . III, alínea b) . Apresentação: Supram tMAP . INDEFErIDA .
(a) Liana Notari Pasqualini . Superintendente de Apoio à regularização 

Ambiental e Presidente da Câmara de Atividades Industriais - CID .
27 1297819 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba, torna público que foi finalizada a análise da 
Licença Ambiental Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo iden-
tificada, com decisão pelo indeferimento:
1 . EW Nutrição Animal Ltda . – Processamento de subprodutos de ori-
gem animal para produção de sebo, óleos e farinha – Santa Juliana/MG . 
- PA nº 22544/2019/001/2019 . Motivo: Inviabilidade técnica . 

(a) Kamila Borges Alves . Superintendente regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM triângulo Mineiro e Alto Paranaíba .

27 1298090 - 1

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Norte de 
Minas torna público, conforme art . 32, § 1º, do Decreto 47383/2018, 
que foi CELEBrADo o termo de Ajustamento de Conduta do empre-
endedor abaixo identificado:
* Paulo Pedro Costa Neto Ltda . - Abate de animais de grande porte 
(bovinos, equinos, bubalinos, muares, etc .) - Montes Claros/MG - 
Classe 5 -vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da assi-
natura: 26/11/2019 .

(a) Clésio Cândido Amaral . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Norte de Minas .

27 1298147 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba, torna público o arquivamento do processo 
abaixo identificado:
1) Licença de operação em Caráter Corretivo: *Agropecuária 
Longhi Ltda / Fazenda Longhi - III, Iv, v, Ix E xI - Matrículas: 
1128,9701,25136,27320,27 .321 E 27322 – Culturas anuais, excluindo 
a olericultura; cafeicultura e citricultura; bovinocultura de leite, buba-
linocultura de leite e caprinocultura de leite . – romaria/MG – PA Nº 
16160/2008/002/2017 . – Classe 3 . Motivo: Fragmentação de áreas 
contíguas . 

(a) Kamila Borges Alves . 
Superintendente regional de Meio Ambiente da 
SuPrAM triângulo Mineiro e Alto Paranaíba .

27 1298171 - 1

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Sul de 
Minas torna público que foi finalizada a análise da Licença Ambiental 
Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada, com deci-
são pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1 . raj Minérios Ltda . ME - Mina Cipó II - Lavra a céu aberto - mine-
rais metálicos, exceto minério de ferro - Poços de Caldas/MG . PA nº 
02875/2006/003/2019 . CoNCEDIDA CoM CoNDICIoNANtES .

(a) Cezar Augusto Fonseca e Cruz . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Sul de Minas .

27 1298120 - 1

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais 
Simplificadas na Modalidade Cadastro abaixo identificadas, com deci-
sões pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1) Siderurgica Itatiaia SA - Culturas anuais, semiperenes e perenes, 
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura - João 
Pinheiro/MG . Processo: 210/2019; 2) Braulio Barbanti Ferreira/
Fazenda Laço Forte - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicul-
tura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura - João Pinheiro/
MG . Processo: 211/2019; 3) renato Ferretti/Fazenda Pasmado ou 
Missa - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e culti-
vos agrossilvipastoris, exceto horticultura - Buritis/MG . Processo: 
212/2019; 4) Industria e Comercio de Madeiras Brasil Minas Ltda - 
Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus derivados, com pintura e/
ou verniz - Lagamar/MG . Processo: 213/2019; 5) Leonardo Henrique 
Gomes Alves de Melo/Fazenda Cambaúba, lugar denominado Santa 
Fé - Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e capri-
nos, em regime extensivo - João Pinheiro/MG . Processo: 214/2019; 6) 
Minas Brasília Manutenções Industriais LtDA ME - recauchutagem 
de pneumáticos - Paracatu/MG . Protocolo: 93175907/2019; 7) Auto 
Posto Esteves Ltda - Posto revendedor de combustíveis - Guarda-Mor/
MG . Protocolo: 93167696/2019; 8) Auto Posto JB LtDA/Fazenda JB 
- Criação de bovinos, em regime extensivo - Buritis/MG . Protocolo: 
93129337/2019 .

a) ricardo rodrigues de Carvalho . Superintendente 
regional de Meio Ambiente da SuPrAM Nor .

27 1297994 - 1

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do Alto 
São Francisco, torna público que foi requerida a Licença Ambiental 
Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada com decisão 
pelo indeferimento:
1) Fort Cal Industria Comércio e transporte Ltda – Aparelhamento, 
beneficiamento, preparação e transformação de minerais não metálicos, 
não instalados na área da planta de extração; Formulação de adubos e 
fertilizantes; Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e 
postos revendedores de combustíveis de aviação – Pains/MG – PA Nº 
01407/2003/005/2019 . Motivo: impossibilidade técnica 

(a) rafael rezende teixeira . 
Superintendente regional de Meio Ambiente 

da SuPrAM Alto São Francisco .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Alto 
São Francisco, torna público que foi finalizada a análise da Licença 
Ambiental Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada 
com decisão pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) 
anos:
1) Artesanato de Fogos Estrela Eireli - Fabricação de explosivos, 
detonantes, munição para caça e desporto e fósforo de segurança e/
ou fabricação de pólvora e artigos pirotécnicos – Santo Antônio do 
Monte/MG – PA Nº 00409/2003/005/2019 . CoNCEDIDA CoM 
CoNDICIoNANtES . 

(a) rafael rezende teixeira . 
Superintendente regional de Meio Ambiente 

da SuPrAM Alto São Francisco .
27 1298134 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Jequi-
tinhonha torna público que foi cancelada a Autorização Ambiental de 
Funcionamento do empreendimento abaixo identificado:
1 . Aranãs Construções e Empreendimentos Ltda . - ME – Extração de 
rocha para produção de britas com ou sem tratamento – Almenara – 
PA/Nº 36236/2016/001/2017 – DNPM nº 831 .735/2016 – Classe 1 . 
Motivo: a pedido do empreendedor .

(a) Cândida Cristina Barroso de vilhena . Superintendente 
regional de Meio Ambiente da SuPrAM Jequitinhonha .

27 1297958 - 1

Fundação Estadual do meio 
Ambiente - FEAm

Presidente: renato teixeira Brandão

registra AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto, nos termos da 
alínea “b” do art. 201 da Lei n.º 869/1952, por 08 dias, para fins de 
regularização funcional, aos servidores:
MASP 1148534-9, IvANA CArLA CoELHo, a partir de 19/11/2018;
MASP 1227485-8, WILSoN PErEIrA BArBoSA FILHo, a partir 
de 24/11/2018;
MASP 1152924-5, DEIBEr NuNES MArtINS, a partir de 
27/01/2019;
MASP 1104360-1, CINtIA GuIMArAES DoS SANtoS, a partir de 
29/07/2019 .

registra AFAStAMENto Por MotIvo DE CASAMENto, nos 
termos da alínea “a” do art . 201 da Lei n .º 869/1952, por 08 dias, para 
fins de regularização funcional, aos servidores:
MASP 1278056-5, FLAvIo DANIEL FErrEIrA, a partir de 
25/04/2019;
MASP 752821-9, LEtICIA CAPIStrANo CAMPoS, a partir de 
17/05/2019;
MASP 1378300-6, MArINA oLIvEIrA MArQuES, a partir de 
26/06/2019 .

CoNCEDE LICENÇA À GEStANtE, nos termos do inciso xvIII do 
art . 7º da Cr/1988, por um período de 120 dias, mais 60 dias de prorro-
gação, de que trata a Lei nº 18.879, de 27/05/2010, para fins de regula-
rização funcional, à servidora:
MASP 1147941-7, DEBorAH DA ASSuNCAo SILvA, a partir de 
10/03/2019 .
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