
Portaria no. 221, de 10 de dezembro de 2008.

Altera Portaria n. 190, de 17 de Outubro de 2008, que 
Institui a Guia de Controle Ambiental Eletrônica. 

(Publicação – Diário do Executivo – “Minas Gerais” – 11/12/2008) 

   O Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no uso das atribuições que lhe    O Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art.9o do Decreto no 44.807, de 12 de maio de 2008, e com respaldo na 
Lei Delegada no 79, de 29 de janeiro de 2003, alterada pela Lei Delegada no 158, de 25 de 
janeiro de 2007, com base na Lei no 2.606, de 5 de janeiro de 1962, alterada pela Lei no 

8.666, de 21 de setembro de 1984; 

RESOLVE:

   Art.1o Alterar os incisos IV e X do artigo 14 da Portaria no 190, de 17 de outubro de 2008,    Art.1o Alterar os incisos IV e X do artigo 14 da Portaria no 190, de 17 de outubro de 2008, 
que instituiu Guia de Controle Ambiental Eletrônica,

   Art.2o - Os incisos IV e X do artigo 14 da Portaria IEF n. 190, de 17 de outubro de 2008, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

   "Art. 14 - Fica dispensada da obrigação de uso de GCA- Eletrônica nos casos de transporte 
de:

   IV - resíduos de serraria (aparas, costaneiras, cavacos e demais restos de beneficiamento    IV - resíduos de serraria (aparas, costaneiras, cavacos e demais restos de beneficiamento 
e de industrialização de madeira), serragem, paletes e briquetes de madeiras e de casta-
nha em geral, folhas de essências plantadas, folhas, palhas e fibras de palmáceas, casca, 
madeira usada em geral e reaproveitamento de madeira de cercas, currais e casas, exceto 
de espécies constantes das listas de espécies ameaçadas;

      X - madeira e lenha in natura e carvão vegetal de origem plantada.

      Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

   Art. 3o Permanecem inalterados e em vigor os demais dispositivos da Portaria no 190, de    Art. 3o Permanecem inalterados e em vigor os demais dispositivos da Portaria no 190, de 
17 de outubro de 2008.

      Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário

   Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 2008; 220o da Inconfidência Mineira e 187o da In-
dependência do Brasil.

(a) Humberto Candeias Cavalcanti - Diretor Geral


