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Endereço: rua Maria Matos, nº 243 E, Centro, Cel . Fabriciano/MG .
Contribuinte: Nilma de Souza Costa
CPF: 026 .685 .906-20
Endereço: rua Dezenove, nº 390, Planalto ii, ipatinga/MG .
Contribuinte: Pamela Cristine Pereira Barros
CPF: 086 .383 .566-09
Endereço: rua Tiago Machado Garcia, nº 225, Apto 102, Jardim Pano-
rama, ipatinga/MG .
Coronel Fabriciano, 12 de Novembro de 2018
Josângela Ferreira L .M .Cunha - Chefe AF/3º Nível/Coronel 
Fabriciano .

ADMiNiSTrAÇÃO FAZENDáriA 2º NÍvEL iPATiNGA
COBrANÇA ADMiNiSTrATivA

Nos termos do artigo 10, § 1º do rPTA, aprovado pelo Decreto nº 
44 .747/08, por estar em local ignorado, incerto, inacessível ou ausente 
do território do Estado e não sendo possível a intimação por via postal 
e com a finalidade de procedermos à cobrança administrativa prevista 
na Resolução nº 3.708 de 24/10/2005, fica o sujeito passivo responsá-
vel abaixo identificado intimado a promover o pagamento do crédito 
tributário constituído mediante o PTA a seguir relacionado, nos termos 
da legislação vigente . Comunicamos que, nos termos do caput do artigo 
102 do RPTA, não cabe impugnação em relação à peça fiscal em refe-
rência, por se tratar de crédito tributário de natureza não contenciosa e 
que a falta de pagamento/parcelamento implicará inscrição em dívida 
ativa e cobrança judicial/extrajudicial . Esclarecimentos adicionais, se 
necessários, poderão ser obtidos na Administração Fazendária locali-
zada na Av . vinte e Oito de Abril, nº 630/640 – Centro - ipatinga/MG .
PTA N°: 03 .000470811-84/ 03 .000470175-83
SuJEiTO PASSivO:
SOLvErQuiMiCA iNDuSTriA E COMErCiO LTDA
iE: 313339622 .00-56
FiADOrA: CArLOS rOBErTO DA SiLvA - CPF: 217 .228 .896-91
Endereço: rua xingus, 330/202, iguaçu – ipatinga/MG
CEP: 35162-148
ipatinga, 12 de novembro de 2019 .
Sidnei Lopes da Costa - Masp . 669961-5
Chefe da AF/ 2º Nível – ipatinga – em exercício

SrF i ipatinga/DFT/2º Nível/Manhuaçu
Nos termos do parágrafo 1º, do art . 10, do rPTA/MG, aprovado pelo 
Decreto Estadual nº. 44.747/2008, fica o contribuinte abaixo identifi-
cado iNTiMADO da lavratura do Auto de início de Ação Fiscal (AiAF) 
de n° 10 .000027539 .41, de 10/10/2018, para apresentação imediata dos 
documentos abaixo relacionados na Delegacia Fiscal de Trânsito de 
Manhuaçu, localizada na Praça Cordovil Pinto Coelho, 145 - Centro, 
Manhuaçu/MG – CEP 36 .900-000 – Tel . 33-3331-1692 .
PErÍODO FiSCALiZADO: 01/01/2017 a 31/12/2017 .
SuJEiTO PASSivO: restaurante e Churrascaria Tabaldi Ltda
iE: 030 .409 .549 .0076 CNPJ 25 .341 .702/0001-60
Endereço: rod Br 381 0 Quilometro 169 – Zona rural – Antonio Dias/
MG CEP 35177-000 .
OBJETO DA AuDiTOriA: Proceder a cobrança do Crédito Tributário 
resultantes de cruzamentos de cartões de crédito e débito, onde gerou 
saídas de mercadorias sem a devida emissão de documentos fiscais pró-
prios e não recolhidos em época própria .
DOCuMENTOS SOLiCiTADOS:
O presente auto tem como objetivo informar ao contribuinte o início da 
ação fiscal, não se exigindo a apresentação de documentos.

Manhuaçu, 13 de novembro de 2018 .
Marcelo Nunes de Souza - MASP: 668-332-0

Delegado Fiscal de Trânsito de Manhuaçu
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SrF i - Juiz de Fora
SrF i / JuiZ DE FOrA - DFT 2º NÍvEL/JuiZ DE FOrA

iNTiMAÇÃO
Nos termos da legislação vigente, fica(m) o(s) autuado(s) abaixo iden-
tificado (s) intimado(s) a promover (em), no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento ou a impugnação 
do crédito tributário constituído mediante o PTA a seguir relacionado, 
sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tributário, circunstân-
cia em que a peça fiscal será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no 
Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG -, 
favorável à Fazenda Pública Estadual .
Auto de infração nº 01 .001139059 .70
Autuados: LEANDrO ALFrEDO DO CArMO 12591259631
iE: 001 .893845 .00-74, CNPJ: 14 .823 .325/0001-89, rua Mato Grosso, 
390, Petrolandia, Contagem - MG e
Leandro Alfredo do Carmo, CPF: 125 .912 .596-31, rua vinte e Seis, 
55, Tropical, Contagem -MG .
Fica o contribuinte ora identificado, optante pelo Simples Nacional 
previsto na lei Complementar nº 123/2006, aplicável às Microem-
presas e às Empresas de Pequeno Porte, notificado, também, de que 
foi iniciado, através do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 
14823325/05367210/101018, lavrado em 10/10/2018, o processo de 
sua exclusão, de ofício, do referido regime, em virtude do cometimento 
de irregularidades descritas no Auto de infração nº 01 .001139059 .70 . A 
presente exclusão decorre da constatação de prática reiterada de infra-
ção ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e de falta de emis-
são regular de documento fiscal de venda de mercadoria, de forma rei-
terada, nos termos do que prevê o art . 29, incisos v e xi, §§ 1º e 3º, 
da citada Lei Complementar, assim como o art . 76, inciso iv, alíneas 
“d” e “j”, §§ 3º e 6º, inciso i, da resolução CGSN nº 94, de 2011 . 
Para tanto, e conforme o disposto no art . 75, §§ 1º e 2º, da resolu-
ção CGSN nº 94/2011, fica o contribuinte supra citado notificado do 
presente Termo de Exclusão do Simples Nacional, o qual poderá, em 
consonância com o disposto no art . 29, § 5º e art . 39, ambos da Lei 
Complementar nº 123/2006, c/c os artigos 117 a 119 do rPTA/MG 
(Decreto nº 44 .747/2008), apresentar impugnação, por escrito, no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, dirigida ao Conselho de 
Contribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG . Tal impugnação 
poderá constar da mesma peça impugnatória do Lançamento de ofício 
referente ao Auto de infração acima mencionado . Não havendo impug-
nação ao presente Termo de Exclusão, este se tornará efetivo depois 
de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da 
exclusão, o disposto no art . 76, inciso iv, alíneas “d” e “j”, c/c §§ 3º e 
6º, inciso i, todos da resolução CGSN nº 94/2011 . No presente caso, 
a data de apuração inicial, considerada para fins de exclusão, é 01 de 
dezembro de 2016 . Esclarecimentos adicionais, se necessários, poderão 
ser obtidos na Administração Fazendária de Juiz de Fora, sito à rua 
Halfeld, n .º 422 – Centro – Juiz de Fora – MG .
Juiz de Fora, 13 de novembro de 2018 .
rosária Maria Silveira
Delegada Fiscal de Trânsito – DFT/2º Nível/Juiz de Fora

SrF i / JuiZ DE FOrA - DFT 2º NÍvEL/JuiZ DE FOrA
iNTiMAÇÃO

Nos termos da legislação vigente, fica(m) o(s) autuado(s) abaixo iden-
tificado (s) intimado(s) a promover (em), no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento ou a impugnação 
do crédito tributário constituído mediante o PTA a seguir relacionado, 
sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tributário, circunstân-
cia em que a peça fiscal será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no 
Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG -, 
favorável à Fazenda Pública Estadual .
Auto de infração nº 01 .001138239 .65
Autuados: Maria da Conceicao Gomes Fernandes 50578685604
iE: 002 .036122 .00-81, CNPJ: 16 .930 .654/0001-54, via 06, 10, Loja 02, 
Jardim imperial, Lagoa Santa - MG e
Maria da Conceicao Gomes Fernandes, CPF: 505 .786 .856-04, rua 
Bahia, 835, Casa, Joa, Lagoa Santa -MG .
Fica o contribuinte ora identificado, optante pelo Simples Nacional 
previsto na lei Complementar nº 123/2006, aplicável às Microem-
presas e às Empresas de Pequeno Porte, notificado, também, de que 
foi iniciado, através do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 
16930654/05367210/091018, lavrado em 09/10/2018, o processo de 
sua exclusão, de ofício, do referido regime, em virtude do cometimento 
de irregularidades descritas no Auto de infração nº 01 .001138239 .65 . A 
presente exclusão decorre da constatação de prática reiterada de infra-
ção ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e de falta de emis-
são regular de documento fiscal de venda de mercadoria, de forma rei-
terada, nos termos do que prevê o art . 29, incisos v e xi, §§ 1º e 3º, 
da citada Lei Complementar, assim como o art . 76, inciso iv, alíneas 
“d” e “j”, §§ 3º e 6º, inciso i, da resolução CGSN nº 94, de 2011 . 
Para tanto, e conforme o disposto no art . 75, §§ 1º e 2º, da resolução 

CGSN nº 94/2011, fica o contribuinte supra citado notificado do pre-
sente Termo de Exclusão do Simples Nacional, o qual poderá, em con-
sonância com o disposto no art . 29, § 5º e art . 39, ambos da Lei Com-
plementar nº 123/2006, c/c os artigos 117 a 119 do rPTA/MG (Decreto 
nº 44 .747/2008), apresentar impugnação, por escrito, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados desta publicação, dirigida ao Conselho de Contri-
buintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG . Tal impugnação poderá 
constar da mesma peça impugnatória do Lançamento de ofício refe-
rente ao Auto de infração acima mencionado . Não havendo impugna-
ção ao presente Termo de Exclusão, este se tornará efetivo depois de 
vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da exclu-
são, o disposto no art . 76, inciso iv, alíneas “d” e “j”, c/c §§ 3º e 6º, 
inciso i, todos da resolução CGSN nº 94/2011 . No presente caso, a data 
de apuração inicial, considerada para fins de exclusão, é 01 de janeiro 
de 2016 . Esclarecimentos adicionais, se necessários, poderão ser obti-
dos na Administração Fazendária de Juiz de Fora, sito à rua Halfeld, 
n .º 422 – Centro – Juiz de Fora – MG .
Juiz de Fora, 13 de novembro de 2018 .
rosária Maria Silveira
Delegada Fiscal de Trânsito – DFT/2º Nível/Juiz de Fora

Delegacia Fiscal de Trânsito de Juiz de Fora
iNTiMAÇÃO

Nos termos do art . 10, art . 69, inciso i e art . 70, todos do rPTA/
MG, aprovado pelo Decreto n.º 44.747/2008, fica o contribuinte 
abaixo indicado NOTiFiCADO do Auto de início de Ação Fiscal n .º 
10.000028003-03, cujo objeto da auditoria fiscal é confronto entre os 
valores referentes às operações de débito/crédito, informados pelas 
administradoras de cartão de crédito/débito, e os valores informados 
como faturamento pelo contribuinte para o período a ser fiscalizado de 
01/01/2014 a 30/06/2018 . Para tanto, solicitamos a entrega na Dele-
gacia Fiscal de Trânsito de Juiz de Fora, localizada à rua Herculano 
Pena, 88, Bairro Poço rico, CEP 36 .020-040, Juiz de Fora – MG, em 48 
(quarenta e oito) horas, as planilhas com outras formas de recebimento 
das vendas realizadas no período a ser fiscalizado, como por exemplo, 
dinheiro, cheque e crediário .
ALMAJO CASA DE CArNES E FriOS EirELi
iE: 367103271 .00-05 CNPJ: 04 .118 .539/0001-09
rua Getúlio vargas, 728, Centro, Juiz de Fora-MG
Juiz de Fora, 13 de novembro 2018 .
rosária Maria Silveira - Delegada Fiscal de Trânsito Juiz de Fora

Delegacia Fiscal de Trânsito de Juiz de Fora
iNTiMAÇÃO

Nos termos do art . 10, art . 69, inciso i e art . 70, todos do rPTA/
MG, aprovado pelo Decreto n.º 44.747/2008, fica o contribuinte 
abaixo indicado NOTiFiCADO do Auto de início de Ação Fiscal n .º 
10.000027342-38, cujo objeto da auditoria fiscal é confronto entre os 
valores referentes às operações de débito/crédito, informados pelas 
administradoras de cartão de crédito/débito, e os valores informados 
como faturamento pelo contribuinte para o período a ser fiscalizado de 
01/01/2013 a 31/03/2018 . Para tanto, solicitamos a entrega na Dele-
gacia Fiscal de Trânsito de Juiz de Fora, localizada à rua Herculano 
Pena, 88, Bairro Poço rico, CEP 36 .020-040, Juiz de Fora – MG, em 48 
(quarenta e oito) horas, as planilhas com outras formas de recebimento 
das vendas realizadas no período a ser fiscalizado, como por exemplo, 
dinheiro, cheque e crediário, bem como todas as notas fiscais de vendas 
emitidas no referido período .
rOBSON DuMONT FONSECA 07718901688
iE: 001929360 .00-56 CNPJ: 15 .194 .685/0001-21
rua Aristótoles Caldeira, 30, APT 01, Calafate, Belo Horizonte-MG
Juiz de Fora, 13 de novembro 2018 .
rosária Maria Silveira - Delegada Fiscal de Trânsito Juiz de Fora

Delegacia Fiscal de Trânsito de Juiz de Fora
iNTiMAÇÃO

Nos termos do art . 10, art . 69, inciso i e art . 70, todos do rPTA/
MG, aprovado pelo Decreto n.º 44.747/2008, fica o contribuinte 
abaixo indicado NOTiFiCADO do Auto de início de Ação Fiscal n .º 
10.000027928-91, cujo objeto da auditoria fiscal é confronto entre os 
valores referentes às operações de débito/crédito, informados pelas 
administradoras de cartão de crédito/débito, e os valores informados 
como faturamento pelo contribuinte para o período a ser fiscalizado de 
01/04/2013 a 30/06/2018 . Para tanto, solicitamos a entrega na Dele-
gacia Fiscal de Trânsito de Juiz de Fora, localizada à rua Herculano 
Pena, 88, Bairro Poço rico, CEP 36 .020-040, Juiz de Fora – MG, em 48 
(quarenta e oito) horas, as planilhas com outras formas de recebimento 
das vendas realizadas no período a ser fiscalizado, como por exemplo, 
dinheiro, cheque e crediário .
BArBArA ACACiO MONTEirO ELEOTEriO 08150855670
iE: 001646484 .00-53 CNPJ: 12 .390 .207/0001-07
rua Dos Tamoios, 341, Stand 613, Centro, Belo Horizonte-MG
Juiz de Fora, 13 de novembro 2018 .
rosária Maria Silveira - Delegada Fiscal de Trânsito Juiz de Fora

13 1164906 - 1

SrF ii - varginha
ADMiNiSTrAÇÃO FAZENDáriA 2º NÍvEL POuSO ALEGrE

iNTiMAÇÃO
Nos termos do art . 10, parágrafo 1º do rPTA aprovado pelo Decreto 
nº 44.747/2008, fica(m) o(s) contribuinte(s) e responsável(eis) abaixo 
indicado(s), intimados a promoverem, no prazo de 30 dias, a con-
tar da publicação deste, o pagamento do(s) crédito(s) tributário(s) 
constituído(s) através do Auto de infração a seguir relacionado(s) por 
meio de DAE visado pela repartição fazendária, ou parcelá-lo(s), nos 
termos da legislação vigente, ou ainda impugná-lo, sob pena de revelia 
e reconhecimento do crédito tributário, circunstância em que a peça 
fiscal será encaminhada para inscrição em dívida ativa e execução judi-
cial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no CC/MG favorável à 
Fazenda Pública Estadual . Maiores esclarecimentos poderão ser obti-
dos nesta repartição fazendária situada na Av . Dr . João Beraldo, 986 – 
Centro - Pouso Alegre/MG

Contribuinte: Carlos Alberto Garcia - Calçados
iE: 001 .141927 .00-36
Endereço: Av . Antonio Paulino, 111 - Bairro: Centro
Município: Santa rita do Sapucaí/MG

Coobrigado: Carlos Alberto Garcia - CPF: 041 .534 .248 .11
Endereço: trav . Bandon, 15 – térreo - Bairro: vila Nivi
Município: São Paulo/SP
PTA 01 .001135724 .07

Pouso Alegre, 13 de novembro de 2018 .
ricardo Costa Domingues - Chefe-AF/2º Nível de Pouso Alegre

AF - 2 . º NÍvEL / PASSOS
iNTiMAÇÃO

Comunicamos que o Termo de Autodenúncia/Extrato de Débito número 
05 .000278281 .67, de sua responsabilidade, foi reformulado incluindo 
Bruno Amaral de Oliveira, CPF: 051 .824 .426-10 no polo passivo como 
coobrigado, de acordo com o art . 149 do CTN e o disposto no inciso ii 
do art . 4º da instrução Normativa SCT 001 de 03 de fevereiro de 2006 . 
Informamos ainda que, a contar desta publicação, ficam reabertos os 
prazos para pagamento integral ou entrada prévia de parcelamento, com 
as reduções previstas na Lei citada . O processo em referência perma-
necerá pelo prazo de 30 (trinta) dias desta publicação, nesta repartição 
fazendária de Passos, situada à rua Deputado Lourenço de Andrade, 
135, Centro, Passos/MG, ao que, transcorrido o prazo supra sem a 
devida regularização, o PTA será encaminhado à Advocacia regional 
do Estado para inscrição do débito em dívida ativa e a execução judicial 
do crédito tributário
Contribuinte: Amaral Materiais para Construção Ltda .
i .E/CPF/CNPJ: 002 .163310 .0049
Passos, 07 de novembro de 2018 .
roseli Eloisa Machado Silveira - MASP 340761-6
Chefe da AF/2º nível/Passos .

13 1164907 - 1

Secretaria de Estado 
do meio Ambiente e 
do Desenvolvimento 

Sustentável
Secretário: Germano Luiz Gomes vieira

Expediente
Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAMNoroeste de 
Minas torna público que foi requerida a Licença Ambiental Simplifi-
cada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada, com decisão pelo 
indeferimento:
1 . Mirian rodrigues da Cunha/Fazenda Gato e Curralinho – Lavra a 
céu aberto de rochas ornamentais e revestimento; pilha de rejeito esté-
ril de rochas ornamentais e de revestimento; estrada para transporte de 
minério estéril externa aos limites de empreendimentos minerários – 
Brasilândia de Minas/MG . Processo: 19867/2018/001/2018 . Motivo: 
impossibilidade técnica .
a) ricardo rodrigues de Carvalho . O Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM NOr .

13 1164689 - 1

conselho Estadual de Política 
Ambiental - coPAm

Presidente: Germano Luiz Gomes vieira
A Diretora regional de Controle Processual da Superintendência 
regional de Meio Ambiente da SuPrAM TMAP, designada para res-
ponder pela SuPrAM TMAP, conforme Ato do Governador publicado 
no Diário Oficial em 12/04/2018, torna público que foram requeridas 
as Licenças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/RAS abaixo 
identificadas:
1 . ravena Extração e Comercio de Areia e Cascalho Ltda . - ME – 
Extração de areia e cascalho para utilização imediata na constru-
ção civil . - ibiá/MG – PA nº 06144/2013/002/2018 . 2 . Getúlio Feli-
ciano Guimarães e Outros / Fazenda Garupa (antiga Beija Flor) / Mat . 
15439 . – Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e culti-
vos agrossilvipastoris, exceto horticultura . – uberlândia/MG . – PA nº 
21920/2018/001/2018 . 3 . Cascalho do Cerrado Ltda – ME . – DNPM 
– 832 .411/2009 / Mat . 89 .248 - Extração de areia e cascalho para 
utilização imediata na construção civil . – uberlândia / MG . – PA nº 
20007/2009/004/2018 . 4 . Companhia Brasileira de Metalurgia e Mine-
ração – CBMM / Fazenda Córrego da Mata . - reciclagem ou regene-
ração de outros resíduos classe 2 (não perigosos) não especificados. – 
Araxá/MG . – PA n°00033/1981/069/2018 . 5 . Gaspar Gonçalves vieira 
/ Fazenda Contenda e Paraiso / Mat . 48 .183 e 50 .370 . - Culturas anuais, 
semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 
horticultura . – Patos de Minas/MG . – PA nº 01975/2018/001/2018 . (a) 
Kamila Borges Alves . Diretora regional de Controle Processual da 
SuPrAM TMAP .

13 1164721 - 1
A Diretora de Controle Processual da Superintendência regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 
designada para responder pela Superintendência regional por ato do 
Governador - iOF/MG 12/04/2018 no uso de suas atribuições, torna 
público que Piedade usina Geradora de Energia S .A/Fazenda Boa vista 
do Pântano, através do processo nº . 01403/2002/007/2013 – classe 5, 
solicitou de renovação de Licença de Operação para a atividade de 
barragem de geração de energia hidrelétrica, no município de Monte 
Alegre de Minas/MG . informa que foi apresentado o Plano Ambien-
tal de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – 
PACuErA, e que o mesmo encontra-se à disposição dos interessados 
na Superintendência regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba – SuPrAM TMAP, das 8h30min às 11h30min e das 
13h30min às 16h30min, mediante agendamento, ou através do site ofi-
cial da SEMAD . Comunica que os interessados possuem o prazo de 30 
(trinta) dias corridos, a contar da data desta publicação para apresentar 
manifestação .
(a)Kamila Borges Alves . Diretora de Controle Processual da Superin-
tendência regional de Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba .

13 1164947 - 1
A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Leste 
Mineiro torna público que foi alterada a razão Social do empreendi-
mento abaixo identificado:
1) De: Comercial de Combustíveis Quitandinha Ltda . CNPJ: 
11 .393 .333/0001-44 – Para: Comercial de Combustíveis Timóteo Ltda . 
CNPJ: 30 .834 .466/0001-53 – PA/Nº 15357/2010/002/2016 . validade: 
Prazo remanescente .
(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 firmados os Termos de Ajustamento 
de Conduta dos empreendimentos abaixo identificados:
*Mineração Marsil Ltda – Lavra a céu aberto – minério de ferro; uni-
dade de tratamento de minerais – uTM, com tratamento a seco; Pilhas 
de rejeito / estéril; Postos revendedores, postos ou pontos de abasteci-
mento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de com-
bustíveis de aviação; unidade de tratamento de minerais – uTM com 
tratamento a úmido – Antônio Dias/MG . vigência: 12 (doze) meses, 
contados da data da assinatura: 30/08/2018 . *Pedreiras do Brasil S/A 
– Lavra a céu aberto com ou sem tratamento, rochas ornamentais de 
revestimento – Dores de Guanhães/MG – PA/Nº 00133/1999/007/2011 
– Classe 5 . vigência: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura: 
10/08/2018 . *Emex Empresa Mineira de Explosivos Ltda . ME – Fabri-
cação de explosivos, detonantes, munição para caça e desporto e fós-
foro de segurança e/ou fabricação de pólvora e artigos pirotécnicos; 
Transporte rodoviário de produtos e resíduos perigosos – Teófilo Otoni/
MG – PA/Nº 00975/2003/008/2016 – Classe 6 . vigência: 12 (doze) 
meses, contados da data da assinatura: 24/10/2018 .
(a) Gesiane Lima e Silva . Superintendente regional de Meio Ambiente 
da SuPrAM Leste Mineiro .

13 1164954 - 1
A Diretora de Controle Processual da Superintendência regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 
designada para responder pela Superintendência regional por ato do 
Governador - iOF/MG 12/04/2018, no uso de suas atribuições, torna 
público que foram requeridas as Licenças Ambientais Simplificadas 
na modalidade LAS/Cadastro abaixo identificadas, com decisões pelo 
deferimento, com vALiDADE: 10 (DEZ) ANOS:
1 . Marcio De Freitas Franco/Fazenda vera Cruz Brejaúba - Matricula 
18 .853 - Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 
caprinos, em regime extensivo, Culturas anuais, semiperenes e perenes, 
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, Criação de 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime de 
confinamento- Campina Verde/MG - Protocolo nº 36169758/2018. 2. 
São Lucas Auto Posto Ltda  - Postos revendedores, postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de 
combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação- uber-
lândia/MG - Protocolo nº 36237803/2018 . 3 . khalid Hibraim/Fazenda 
Olhos D`Agua - Matrículas: 1137, 1135 E 8859 - Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo, 
Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agros-
silvipastoris, exceto horticultura- Capinópolis/MG - Protocolo nº 
36400707/2018 . 4 . Carlos Mapelli/Fazenda São Francisco - Mat 17 .930 
- Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricul-
tura e cultura de ervas medicinais e aromáticas)- ibiá/MG - Protocolo 
nº 36534745/2018 . 5 . roberto Pereira Borges E Cia Ltda  - Formulação 
de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais- Patos 
de Minas/MG - Protocolo nº 36533559/2018 . 6 . Antônio De Fuccio/
Fazenda Santa Patricia - Mat: 10222 - Culturas anuais, semiperenes 
e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura 
, Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricul-
tura e cultura de ervas medicinais e aromáticas), Criação de bovinos, 

bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- 
Sacramento/MG - Protocolo nº 36550562/2018 . 7 . indústria Cerâmica 
Minas Ltda - Epp/Fazenda Santo Antônio De Baixo - Matricula: 47 .532 
- Extração de argila usada na fabricação de cerâmica vermelha- Patos 
de Minas/MG - Protocolo nº 26800515/2018 . 8 . uélcio vanis volpon/
Fazenda Santana i E Fazenda Santana ii - Culturas anuais, semipere-
nes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticul-
tura, Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, 
secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento 
de sementes- Nova Ponte/MG - Protocolo nº 36442670/2018 . 9 . via 
Nobre interiores Ltda  - Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus 
derivados, com pintura e/ou verniz- Patos de Minas/MG - Protocolo nº 
36549692/2018 . 10 . Bernardes & Bastos Ltda - Postos revendedores, 
postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, 
postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combus-
tíveis de aviação- Santa vitória/MG - Protocolo nº 36637707/2018 . 
11 . Cerâmica Carmelitana Ltda/Fazenda Conceição E Santa Cruz 
- Matrícula: 29 .130 - Extração de argila usada na fabricação de cerâ-
mica vermelha- Coromandel/MG - Protocolo nº 36674521/2018 . 12 . 
Sebastião Paula De Assunção/Fazenda Cruz E Macaúbas Aparecida 
- Matrículas 21 .214 E 21 .213 - Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Santa vitória/
MG - Protocolo nº 36704311/2018 . 13 . Sérgio Donizeti De Castro/
Fazenda Quatro S - i Nossa Senhora Aparecida - Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo 
- Santa vitória/MG - Protocolo nº 36605494/2018 . 14 . Jose Antonio 
Pacheco CPF 451 .301 .246-34  - Extração de areia e cascalho para utili-
zação imediata na construção civil- Serra do Salitre/MG - Protocolo nº 
36984324/2018 . 15 . Getulio Feliciano Guimaraes/Fazenda Bom Jardim 
- Matriculas 33 .052 E 33 866 - Culturas anuais, semiperenes e perenes, 
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, Criação 
de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
de confinamento- Uberlândia/MG - Protocolo nº 36982430/2018. 16. 
resisul Comércio De Papeis Ltda - Transporte rodoviário de produtos e 
resíduos perigosos- uberlândia/MG - Protocolo nº 36975798/2018 . (a) 
ilma Soares da Silva . Diretora regional de Administração e Finanças 
da Superintendência regional de Meio Ambiente da SuPrAM Triân-
gulo Mineiro e Alto Paranaíba .

13 1164724 - 1
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 decisão pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 
10 (dez) anos:
1 . Pavidez Engenharia Ltda . - usinas de produção de concreto asfál-
tico - Salinas/MG . PA/nº 22144/2018/001/2018 . CONCEDiDA COM 
CONDiCiONANTES . 2 . Pedreira Salinas Ltda . - Extração de rocha 
para produção de britas e unidade de tratamento de minerais - uTM, 
com tratamento a seco - Salinas/MG . PA/nº 00279/1999/008/2018 . 
CONCEDiDA COM CONDiCiONANTES
(a) Clésio Cândido Amaral . Superintendente regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM Norte de Minas .

13 1164997 - 1
O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM torna públicas as 
DECiSÕES determinadas pela 13ª reunião Extraordinária da Câmara 
de Atividades de infraestrutura de Energia - CiE, realizada no dia 13 de 
novembro de 2018, às 09h, na Praça rio Branco, nº 100, mezanino do 
Terminal rodoviário Governador israel Pinheiro, Centro, Belo Hori-
zonte/MG, a saber: 4 . Exame da Ata da 12ª rO de 23/10/2018 . APrO-
vADA . 5 . Processo Administrativo para exame de Licença de instalação 
concomitante com a Licença de Operação: 5 .1 Mariana Transmissora 
de Energia S .A ./Linha de Transmissão 500 kv itabirito ii - vespasiano 
ii - Linhas de transmissão de energia elétrica - vespasiano, Santa Luzia, 
Sabará, raposos, rio Acima, Nova Lima, itabirito e Ouro Preto/MG - 
PA/Nº 07923/2014/002/2017 - Classe 4 (conforme Lei nº 21 .972/2016, 
art . 14, inc . iii, alínea b) . Apresentação: Supram CM . rETirADO 
DE PAuTA . 6 . Processo Administrativo para exame de Licença Pré-
via concomitante com a Licença de instalação: 6 .1 Decs Energia Ltda ./
CGH Cachoeira do Sereno - Barragem de geração de energia hidrelé-
trica - Sardoá e Peçanha/MG - PA/Nº 29545/2012/001/2013 - Classe 
4 (conforme Lei nº 21 .972/2016, art . 14, inc . iii, alínea b) . Apresenta-
ção: Supram LM . CONCEDiDA COM CONDiCiONANTES, vALi-
DADE: 06 (SEiS) ANOS .
(a) Breno Esteves Lasmar . Superintendente de Políticas regionais 
e Presidente da Câmara de Atividades de infraestrutura de Energia 
- CiE .

13 1164605 - 1
O Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Norte de 
Minas torna público que foi firmado o Termo de Ajustamento de Con-
duta do processo abaixo identificado:
* Diflor Empreendimentos Agrícolas Ltda./ Fazenda Sobrado e Outras 
- Silvicultura - Botumirim/MG - PA/Nº 13356/2011/003/2017 - Classe 
3 . vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da assinatura: 
13/11/2018 .
(a) Clésio Cândido Amaral . Superintendente regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM Norte de Minas .

13 1164999 - 1
A Diretora de Controle Processual da Superintendência regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba desig-
nada para responder pela Superintendência regional por ato do Gover-
nador - iOF/MG 12/04/2018 no uso de suas atribuições, torna público 
que foi CONCEDIDA a Licença Ambiental abaixo identificada:
1)Licença de Operação em caráter Corretivo: *Prolápis Florestal Ltda/
Parque vertente Grande (Mat . 89 .705 e 11624) – Silvicultura – uber-
lândia/MG - PA/Nº 2046/2004/003/2016 - Classe 3 . CONCEDiDA 
COM CONDiCiONANTES . vALiDADE: 10 (DEZ) ANOS . (a)
Kamila Borges Alves . Diretora de Controle Processual da Superinten-
dência regional de Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba .

13 1164815 - 1
O Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Sul de 
Minas torna público que foram CONCEDiDAS as Licenças Ambien-
tais abaixo identificadas:
1) renovação da Licença de Operação: *Andrade Minas Grani-
tos Ltda . - Lavra a céu aberto com ou sem tratamento - rochas orna-
mentais e de revestimento (mármores e granitos) - Caldas/MG - PA/
Nº 08422/2007/006/2018 . Classe 3 . CONCEDiDA COM CONDi-
CiONANTES . vALiDADE: 08 (OiTO) ANOS . 2) LAC 1 - reno-
vação da Licença de Operação: *Mineração Jundu Ltda . - Lavra a 
céu aberto - minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de 
revestimento; pilhas de rejeito/estéril - São João Del rei/MG - PA/Nº 
13832/2007/002/2016 . Classe 4 . CONCEDiDA COM CONDiCiO-
NANTES . vALiDADE: 10 (DEZ) ANOS .
(a) José Oswaldo Furlanetto . Superintendente regional de Meio 
Ambiente da SuPrAM Sul de Minas .

13 1164776 - 1
Pauta da 25ª reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversi-
dade e de áreas Protegidas - CPB do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM .
Data: 26 de novembro de 2018, às 9h .
Local: Praça rio Branco, nº 100, mezanino do Terminal rodoviário
Governador israel Pinheiro, Centro, Belo Horizonte/MG .
(Por questão de segurança, o acesso será restrito à capacidade de lota-
ção do local)
1 . Execução do Hino Nacional Brasileiro .
2 . Abertura pelo Diretor-Geral do instituto Estadual de Florestas - iEF 
e Presidente da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de áreas Prote-
gidas - CPB, Dr . Henri Dubois Collet .
3 . Comunicado dos Conselheiros e Assuntos gerais .
4 . Exame da Ata da 24ª rE de 12/11/2018 .
5 . Processo Administrativo para exame de Compensação Ambiental, 
conforme POA 2018:
5 .1 Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S .A . - Lavra 
a céu aberto sem tratamento ou com tratamento a seco - mine-
rais metálicos, exceto minério de ferro - Santa Bárbara/MG - PA/Nº 
00111/1988/017/2006 DNPM nº 830 .767/1981 - Classe 5 . Apresenta-
ção: GCA/iEF .
6 . Processos Administrativos para exame de Compensação Ambiental 
decorrentes do corte e/ou supressão de vegetação nativa pertencente ao 
bioma Mata Atlântica:
6 .1 Fernando Aurélio D’ Aquino Ferreira - Construção de habitação/
residência multifamiliar - riacho da Cruz/MG - PA/Nº 12040000194/12 
- Sem AAF - Classe não passível . Apresentação: Escritório regional 
Alto Médio São Francisco/iEF . BAixADO EM DiLiGENCiA em 
19/03/2018 .


