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Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
OFÍCIO Nº 1535/2020/SVS/MS
Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ao Senhor
JÔNATAS SOUZA DA TRINDADE
Diretor de Licenciamento Ambiental
Ins tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama
CEP 70818-900 Brasília - DF

Assunto: Manifestação sobre o processo de licenciamento do empreendimento rodovia BR-319.
Referência: Processo nº 02001.006860/2005-95.

Senhor Diretor,

1.
Em resposta ao O cio nº 382/2020/CGLIN/DILIC (0016168873), informo que o
empreendimento apresentou, a então Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Malária CGPNCM/DEVIT/SVS/MS, no ano de 2014 a Avaliação Potencial Malarígeno - APM de empreendimento.
Na ocasião foram emi dos o respec vo Laudo de Avaliação Potencial Malarígeno - LAPM nº 007/2014
(0016547205), encaminhado pelo O cio nº 47/2014/CGPNCM/DEVEP/SVS/MS (0016547037) e
respec vo Parecer nº 20/2014/CGPNCM/DEVIT/SVS/MS (0016547120).
2.
Devido ao tempo decorrido desde a apresentação dos estudos, e visando dar celeridade
no processo, solicitamos que seja apresentado um novo APM com atualização da avaliação
epidemiológica dos municípios da área de inﬂuência do empreendimento, com os dados dos úl mos três
anos.
3.
Os dados epidemiológicos de malária dos estados e municípios da região Amazônica, estão
disponíveis no si o eletrônico do programa, disponível no endereço h p://portalms.saude.gov.br/saudede-a-z/malaria, (Situação epidemiológica > Dados, bole ns e mapas intera vos > Dados para o cidadão)
onde será possível encontrar as informações sobre números de casos de malária. É importante salientar
que a primeira planilha do arquivo, apresenta orientações essenciais para u lizar a ferramenta.
Informações sobre a situação epidemiológica da malária no Brasil também podem ser adquiridos sí o
eletrônico do Programa Nacional de Controle da Malária.
4.
Para informações adicionais, o corpo técnico da Coordenação-Geral de Vigilância de
Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial (CGZV) está disponível pelos telefones (61) 3315-2106, ou
pelo correio eletrônico: gtmalaria@saude.gov.br.

Atenciosamente,
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Arnaldo Correia de Medeiros
Secretário
Secretaria de Vigilância em Saúde
Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Correia de Medeiros, Secretário(a) de Vigilância
em Saúde, em 10/09/2020, às 10:14, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março
de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
0016599361 e o código CRC 41319E40.
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