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Brumadinho, terça-feira, 1 de setembro de 2013  Ano 1 Edição 45

Unidades de saúde reduzem 
gastos com energia elétrica

Em alguns casos, o custo chega até 3 vezes menor que o valor pago anteriormente. 
Economia pode chegar em até 48 mil reais por ano aos cofres públicos

Com o intuito de reduzir os 
gastos referentes à energia elé-
trica nas unidades do município, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
reuniu os coordenadores, a fim 
de propor uma campanha de re-
dução dos gastos, com relação 
ao uso de energia elétrica. Após 
análise do histórico de consumo 
de algumas unidades, a Secreta-
ria constatou algumas situações 
de desperdício.

Dentre elas, foi encontra-

As medidas para a modifica-
ção do contrato já foram deter-
minadas pelo secretário de saú-
de, José Paulo Silveira Ataíde, 
que pediu providencias junto à 
CEMIG. Outra situação examina-
da era o fornecimento irregular 
de energia elétrica para a obra de 
construção do Hospital Munici-
pal, que está sendo realizada pe-
la construtora Império, onde cer-
tificou se que a energia utilizada 
para construção era fornecida 

Cristiane Teixeira

Pôr do sol na comunidade de Marques | Thiago França
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do na UPA – Unidade de Pron-
to Atendimento do município, o 
contrato em vigor com deman-
da de 151 KW/mês para aten-
dimento da unidade. Mas, de 
acordo com o histórico de fatu-
ramento, o maior consumo até 
hoje registrado no prédio, foi de 
51 kW/mês. Ou seja, o fatura de 
pagamento da conta de luz, na 
unidade estava quase 3 vezes 
acima do consumo médio gas-
to por mês. 

pelo município, através do mes-
mo medidor da UPA. 

Após vistoria e consulta à CE-
MIG, a Secretaria de Saúde sus-
pendeu o fornecimento irre-
gular de energia para a Obra e 
oficiou a referida construtora, a 
respeito das irregularidades. Es-
timativas apontam uma econo-
mia de aproximadamente 48 
mil reais por ano aos cofres pú-
blicos com a campanha de re-
dução de gastos.
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DECRETO N.º 251 de 20 DE SETEMBRO DE 2013
“Dispõe sobre a nomeação de servidor para a função de Tesoureiro do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal; 
DECRETA:
Art. 1º - Fica designado, para exercer a função de Tesoureiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente, o servidor Diógenes Venâncio Maciel, 
Agente Operacional II, do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal.
Art. 2° - O Fundo Municipal de Meio Ambiente será movimentado mediante assinatura conjunta com o Gestor do Fundo, Sr. Hernane Abdon 
de Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2013.
Art.4º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal Nº 055/2012.
Brumadinho, 20 de setembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL
Republicado por ter sido publicado com incorreções.

DECRETO Nº 252/2013
“Dispõe sobre declaração de vacância de cargo, que menciona, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 039/04 c/c as 
disposições do art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município;
Considerando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, requerida pela servidora ALCINA AMORIM CAMPOS e concedida pelo 
INSS a contar de 29/09/2013;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 29/09/13, da vaga ao cargo de Professor IV, ocupada pela Sra. ALCINA AMORIM CAMPOS, 
matrícula 001627, empossado em 01/02/2008, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista a concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição pelo regime do INSS.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, reproduzindo seus efeitos a partir da data de 29 de setembro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 30 de setembro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 260 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013

“Dispõe sobre nomeação dos membros do
Conselho  Municipal   de   Educação-CME 
 e dá outras providências”
O Prefeito Municipal de Brumadinho-MG., no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO  o disposto na Lei Federal Nº 11.494 de 20/06/2017, que Regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.746/2009, de 28/08/09, que criou a nova composição do Conselho Municipal de Educação, 
alterada pela Lei Municipal nº 1.786 de 26/02/2010, que integrou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação – FUNDEB ao Conselho Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a Assembleia Geral realizada pela Secretaria Municipal de Educação em 20/09/2013 para eleição dos novos Conselheiros,
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DECRETA:
Art, 1° Para compor o Conselho Municipal de Educação - FUNDEB do Município de Brumadinho, ficam nomeados os seguintes representantes:
I. Dois representantes do Poder Executivo:
a) Titular: Vânia Ferreira da Fonseca – do Executivo
Suplente: Ana Emília Diniz
b) Titular:  Silvania Brito Ribeiro Fernandes
Suplente:  Marcélia Gomes de Deus
II. Um professor da educação básica da Rede Municipal de Ensino:
Titular:  Lucinea Mendes de Oliveira 
Suplente:  Meire Gomes 
III. Um especialista da educação da Rede Municipal de Ensino:
Titular:  Cesária Clarice Mendes Carmo 
Suplente:  Maria Raquel Barros Pereira 
IV. Um representante de servidor administrativo da Rede Municipal de Ensino:
Titular:  Ilma  Coutinho Antunes
Suplente:  Maria Regina de Sales Pinto 
V. Um representante de servente escolar da Rede Municipal de Ensino:
Titular:  Patrícia Maria Braga Machado 
Suplente:  Helena Mercês de Lima Silva 
VI. Um professor de educação básica da Rede Estadual de Ensino:
Titular:  Janete Medeiro da Fonseca Pereira
Suplente:  Maria Augusta Sales Vieira
VII. Um especialista da educação da Rede Estadual de Ensino:
Titular:  Sônia Aparecida Jardim Elias
Suplente:  Marinês Filomena Moreira
VIII. Um representante de servidor administrativo da Rede Estadual de Ensino:
Titular:  Maria de Almeida Nunes  Braga
Suplente:  Mercês Maria Moreira
IX. Um representante de servente escolar da Rede Estadual de Ensino:
Titular:  Iris Alves Rodrigues
Suplente:  Vera Lúcia Amorim Martins
X. Um representante da Rede Particular de Ensino:
Titular:  Jaqueline Maria de Sales
Suplente:  Adriano Brasil de Rezende
XI. Um representante de pais de alunos da Rede Municipal de Ensino:
Titular:  Cleide Alcântara Passos Santos
Suplente:  Simone Pires de Oliveira
XII. Um representante de pais de alunos da Rede Estadual de Ensino:
Titular:   Dirlene Brasil   
Suplente:   Vânia das Graças Miranda
XIII. Um representante de alunos emancipado ou maior de 18 anos das Escolas Municipais:
Titular:  Maria Dalva da Silva Ribeiro
Suplente:  Francisco Marcondes de Souza
XIV. Um representante de alunos emancipado ou maior de 18 anos das Escolas Estaduais:
Titular:  Gabriela Lorraine Oliveira Silva
Suplente:  Marina Rezende Barbosa
XV. Um representante das Associações Comunitárias:
Titular:  Dilma Gonçalves de Castro Silva Araújo 
Suplente:  Damiana Aparecida Batista Lima 
XVI. Um representante do Conselho Tutelar:
Titular:  Simone Gomes Brasil
Suplente:  Rosilene Luzia Maciel
XVII. Um representante do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA:
Titular:  Isabel Ferreira Rodart da Silva
Suplente: Mônica Maria Sales de Oliveira
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Art. 2º. O mandato dos representantes nomeados é de 2 (dois) anos a contar da data da publicação deste Decreto.
Art. 3º. Compete aos Conselheiros indicar e nomear, entre os seus membros, o Presidente do CME.
Art. 4º. A função de membro do Conselho Municipal de Educação não será remunerada, sendo seu exercício considerado como relevante 
serviço prestado à população.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 261 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013.
 “Nomeia os representantes para compor a Câmara Específica do FUNDEB e dá outras providências 
O Prefeito Municipal de Brumadinho-MG, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 99, inciso ll  da Lei Orgânica do Município, 
CONSIDERANDO o Art. 37 da Lei Federal nº 11.494 de 20/06/2007, que faculta aos municípios integrar, nos termos da legislação local especí-
fica, o Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação – FUNDEB ao 
Conselho Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 4º da Lei Municipal 1.746/2009, que estabelece a constituição do Conselho Municipal de Educação em 
Câmaras específicas, incluindo, entre elas, a Câmara do FUNDEB;
CONSIDERANDO a Lei Municipal 1.786 de 26/03/2010, que altera a Lei nº 1.746/2009; e
CONSIDERANDO que à Câmara do FUNDEB caberá o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação 
dos recursos dos fundos, supervisionar o Censo Escolar Anual, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos para a conta do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte escolar – PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca 
da aplicação desses recurso e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE:
DECRETA:
Art, 1º. Para compor a Câmara Específica do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB ficam nomeados  os seguintes representantes e respectivos suplentes:
I. Dois representantes do Poder Executivo Municipal, sendo um deles pertencente ao quadro da Secretaria Municipal de Educação:
a) Titular:  Silvânia de Brito Ribeiro – da Secretaria Municipal de Educação
Suplente: Marcélia Gomes de Deus
b) Titular:  Vânia Ferreira da Fonseca
Suplente: Ana Emília Coelho Diniz
II. Um representante dos professores da educação básica pública: :
Titular: Cesária Clarice Mendes Carmo
Suplente: Lucinéa Mendes de Oliveira
III. Um representante dos diretores das escolas públicas:
Titular: Ilma da Silva Coutinho Antunes
Suplente: Dirlene Brasil 
IV. Um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas:
Titular: Maria Regina de Sales Pinto 
Suplente: Patrícia Maria Braga Machado
V. Dois representantes dos pais de alunos da educação básica pública:
a) Titular: Cleide de Alcântara Passos Santos 
Suplente: Giovânia Cândida de Jesus
b) Titular:  Simone Pires de Oliveira
Suplente: Vanessa das Graças Souza Sales
VI. Dois representantes de estudantes da educação básica com mais de 18 anos ou emancipados, sendo um  indicado pela entidade de 
estudantes secundaristas:
a) Titular:  Maria Dalva da Silva Ribeiro – da Educação Básica
Suplente: Francisco Marcondes de Souza
b) Titular:  Gabriela Lorraine Oliveira Silva – estudante secundarista
Suplente: Marina Rezende Barbosa
VII. Um representante do Conselho Municipal de Educação:
Titular:  Marinez Filomena Moreira
Suplente:  Meire Gomes
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VIII. Um representante do Conselho Tutelar:
Titular:  Simone Gomes Brazil
Suplente:  Rozilene Luzia Maciel
Art. 2º. O mandato dos representantes é de 2 (dois) anos a contar da data de publicação deste Decreto, permitida apena uma recondução 
para igual período. 
Art. 3º. A Coordenação do Conselho será composta por um Presidente e um Vice-presidente eleitos pela Câmara.
Art. 4º. Por se tratar de atividade de relevante interesse social a atuação dos Conselheiros não será remunerada.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro  de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 099/2013 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanche e almoço para a Conferência Municipal da 
Juventude- Secretaria Municipal de Assistência Social - a se realizar no dia 25 de setembro de 2013, mediante fornecimento único -sendo 
vencedora a empresa JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA-ME. Valor global: R$ 6.150,00 Dotação Orçamentária 021003.0824300222098  Antônio 
Brandão/Prefeito – 30 de setembro de 2013.

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 102/2013 Objeto: AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, DOCES, ETC., MEDIANTE FORNECIMENTO ÚNICO, PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EM COMEMORAÇÃO A “SEMANA DA CRIANÇA”,  sendo vencedora a empresa MERCEARIA CAMPOS E RABELO 
LTDA. Valor global: R$ 45.766,00 Dotação Orçamentária 020501.1236100122024. Antônio Brandão/Prefeito – 01 de outubro de 2013.

PRESUMO DE COMPRAS 2013 – Prefeitura Municipal de Brumadinho – 

Processo Ad-
ministrativo

N.º 
Dispensa

Enquadra-
mento Legal

Dotação Orçamentária Objeto Item
Valor 
unitário

Valor 
contratado

Empresa

PA 334 127
Art. 24 – 
inciso II

0209011854100342060

Aquisição de 50 (cinquenta) caixas de isopor, 
material para uso no Projeto “Promovendo a arte de 
manejar abelhas indígenas sem ferrão” - Meliponi-
cultura, a ser implantado nas escolas da região de 
Brumadinho.

50 CAIXAS DE ISOPOR R$3,26 R$163,00
DISTRIBUIDORA DE 
EMBALAGEM EMBOL 
LTDA

PA 335 128
Art 24 – 
inciso II

0209011854100342060

aquisição de nipel roscavel, luva de redução e 
lata de textura lisa, material que será utilizado no 
Projeto “Promovendo a arte de manejar abelhas 
indígenas sem ferrão”, a ser implantado nas escolas 
da região de Brumadinho.

50 UNI NÍPEL ROSCAVEL
R$0,72

R$ 144,49
MARIA DA CONCEIÇÃO 
DE OLIVEIRA PEREIRA-
-EPP

50UNI LUVA DE REDUÇÃO R$0,72

1 LT LATA DE TEXTURADO R$72,49

Em cumprimento ao Decreto Municipal n.º 160 de 14 de junho de 2013 – Regulamenta o Diário Oficial do Município e dá outras providências

Secretaria Municipal de Ação Social

EDITAL Nº 02/2013

PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -FIA 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Município de Brumadinho, torna público o lançamento do 
presente edital e convoca as entidades inscritas neste Conselho para a apresentação de propostas nos termos legais e condições estabelecidas 
neste.
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O presente edital tem por objetivo a análise e a aprovação de projetos a serem financiados na forma de captação de recursos para o Fundo da 
Infância e Adolescência - FIA do Município de Brumadinho.
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Os projetos serão analisados por uma Comissão composta de conselheiros do CMDCA e técnicos da SMAS- Secretaria Municipal de Ação 
Social, que emitirão pareceres apresentados à Plenária do CMDCA para deliberação.
Após a conclusão do processo de seleção, o resultado será publicado no Diário Oficial de Município, Mural da Prefeitura e nas dependências 
da SMAS, com vistas à adequação dos projetos e posterior formalização dos convênios, segundo a disponibilidade de recursos. 
Os projetos serão selecionados de acordo com os critérios previstos neste Edital, em consonância com as políticas públicas que envolvam a 
criança e o adolescente. 
Os repasses dos recursos serão através da SMAS – Secretaria Municipal de Ação Social, atendendo aos pressupostos legais para convenio com 
o município, ficando retido 20% (vinte por cento) de todo recurso captado, sendo 15% (quinze por cento) a ser deliberado pelo CMDCA e 5% 
(cinco por cento) destinados ao Abrigo Temporário, conforme estipulado na Resolução 14/2009.
A entidade que não conseguir captar recurso suficiente desobriga o Fundo da Infância e Adolescência – FIA a financiar o projeto proposto, 
cabendo fazê-lo com expressa aprovação do CMDCA.  
II - DAS EXIGÊNCIAS
Constituem normas irrevogáveis para apresentação dos projetos:
A ausência completa de fins lucrativos.
 A vinculação à política de garantia de direitos fundamentais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
Igualdade de direitos no acesso ao atendimento do público alvo.
A disponibilidade mútua de recursos necessários para implantação e funcionamento dos projetos.
A entidade proponente deverá estar com registro devidamente regularizado no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
até a presente data.
Somente serão selecionados para posterior avaliação e possível aprovação, os projetos que tenham como objetivo principal a execução de 
ações sócio-educativas de atendimento e/ou proteção de crianças e adolescentes.
Os projetos que visem à preparação para o trabalho de jovens, deverão ter este objetivo claramente especificado no Estatuto.
O CMDCA não aprovará em hipótese alguma, projetos que visem somente à manutenção das atividades desenvolvidas, buscando assim, a 
auto-sustentação das entidades.
Deverá constar no projeto, o Plano de trabalho, Anexo I, deste Edital contendo: dados da instituição, título do projeto, objetivo geral, objetivos 
específicos, justificativa, público-alvo, metas, etapas e prazos, resultados esperados, indicadores de medição de resultados e avaliação, quan-
titativos e qualitativos, orçamento mensal do projeto (despesa, valor unitário e valor total), recursos humanos (quem trabalhará no projeto, e 
qual a sua função/formação) e contrapartida referente ao projeto proposto;
Não ter pendências em prestação de contas de convênios anteriormente firmados com o município.
Apresentar Certidões Negativas de Débitos – CND’s.
Apresentar a Lei Municipal de Utilidade Pública.
III – DO PROCESSO DE SELEÇÃO
1. Os documentos e os projetos (Planos de Trabalhos) deverão ser encaminhados em dois envelopes, devidamente lacrados e rubricados, e 
deverão ser inseridos em um único envelope endereçado e protocolado, até a data limite do item 6.1,  mediante recibo no seguinte endereço:
Casa dos Conselhos/ SMAS
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Edital 002/2013 - Seleção de Projetos
Rua José Solha Nº 81 (fundos) – Centro - Brumadinho – MG. CEP 35.460-000 
(31) 3571 2242 / 3571 4616 / 9791-0119
2. Os projetos (Planos de Trabalhos) deverão ser apresentados em envelope lacrado e em formulário específico em uma única via (Anexo I 
deste Edital), devendo as páginas além de enumeradas, serem rubricadas pelo representante legal.
3. Os Projetos (Planos de Trabalhos) deverão obrigatoriamente ser enviados também pelo correio eletrônico no endereço sup.controlesocial@
hotmail.com , em formato PDF.
4. O processo de seleção será constituído de duas etapas, sendo:
4.1. Habilitação Documental: 
Análise dos documentos constantes do ENVELOPE 1. Nos casos em que a documentação legal estiver incompleta, inadequada ou com prazos 
de validade vencidos na data de postagem ou protocolo, a instituição terá prazo de até 48 horas para adequação, contado da data de rece-
bimento da notificação deste Conselho. Não se adequando será considerada inabilitada para continuar no processo de seleção e não terá, 
portanto, o ENVELOPE 2 avaliado.
4.1.1. Documentação necessária para a habilitação no Envelope 1:
4.1.1.1 Documentos Constitutivos da Instituição Proponente:
Ofício de encaminhamento ao CMDCA (Requerimento);
Certificado de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
Cédula de identidade. CPF e comprovante de residência do representante legal;
Estatuto da instituição e suas alterações (se houver), registrado em cartório;
Ata registrada em cartório de eleição e posse da diretoria em exercício;
4.1.2 Certidões para Habilitação da Instituição Proponente
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4.1.2.1 Certidões Negativas de Débitos – CND’s – Municipal e Federal;  
4.1.2.2 Certidão de regularidade de tributos (Secretaria da Fazenda Estadual) ou certidão de imunidade tributária;
4.1.2.3 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
4.1.2.4 Balanço contábil do último exercício orçamentário;
4.1.2.5 Declaração de Contrapartida de no mínimo 30% do valor total do projeto especificando os Bens ou Serviços Economicamente Mensu-
ráveis ou a fonte dos recursos a serem aplicados no projeto.
4.2. Habilitação Técnica – ENVELOPE 02: 
A análise do Plano de Trabalho constante do Envelope 2 será realizada a partir dos critérios de avaliação previstos no item 5 deste Edital. A 
ausência de qualquer informação solicitada (Anexo I deste Edital) para análise técnica do projeto implicará na sua eliminação do processo de 
seleção.
4.2.1. O proponente deverá apresentar seu Projeto em papel timbrado da instituição ou carimbado, páginas enumeradas, no limite de no 
máximo 30 (trinta), atendendo ao modelo constante no Anexo I deste Edital.
4.2.2. O Plano de Trabalho é o instrumento que integra a solicitação de convênio, contendo todo o detalhamento das responsabilidades 
assumidas por cada um dos participantes. O modelo de Plano de Trabalho poderá ser solicitado através do endereço eletrônico: sup.controle-
social@hotmail.com  ou na Secretaria de Ação Social/ Casa dos Conselhos munido de “pendrive” ou “cd-room” para transposição de arquivo.
4.2.3. Não serão cobertas despesas com:
cerimonial (a exemplo de coquetéis, ornamentação, mestre de cerimônia);
custos administrativos de manutenção e funcionamento da instituição proponente (luz, água, telefone, aluguel de imóvel, serviços contábeis, 
entre outros);
realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
gratificação, consultoria, assistência técnica, coordenação ou qualquer espécie de remuneração a servidores públicos federais, estaduais e 
municipais integrantes da administração direta ou indireta;
pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive aquelas decorrentes de pagamento ou recolhimento fora de 
prazo;
Os equipamentos que porventura vierem a ser adquiridos especificamente para atender ao projeto proposto, e se o projeto após 12 meses 
de duração não tiver continuidade, deverá ser devolvido a SMAS para transferência a outra entidade com projeto similar em andamento e/ou 
aprovado, com conhecimento e deliberação CMDCA.
demais vedações da Lei nº 8.666/93, Instrução Normativa/STN 02/2006 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
aditamento com alteração do objeto;
utilização, mesmo que em caráter emergencial, dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no Termo de Convênio, ressalvado o cus-
teio da implementação  das medidas de preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho, de que trata o “caput” e os 
§§ 1° e 7° do art. 2° da IN 02/2006 STN;
realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
atribuição de efeitos financeiros retroativos;
realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos 
fora dos prazos;
transferências de recursos para clubes, associação de servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o 
atendimento pré-escolar; 
realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
5. Critérios de Avaliação
5.1. Critérios Eliminatórios
A inadequação do projeto apresentado com quaisquer desses itens implicará na sua eliminação do processo de seleção.
O Plano de Trabalho deve:
Estar em consonância com a legislação relacionada à criança e ao adolescente, em especial, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, às Reso-
luções e aos planos aprovados pelo CONANDA- Conselho Nacional dos Direitos da Criança, CEDCA- Conselho estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Demonstrar capacidade técnica e administrativa da instituição proponente para execução do projeto, evidenciando o quadro de pessoal 
disponível para execução;
Apresentar uma proposta objetiva de monitoramento e avaliação de resultados;
Demonstrar coerência dos itens previstos na memória de cálculo com os objetivos, atividades e resultados propostos.
6. Calendário
6.1. A data limite para recebimento ou postagem dos envelopes será dia 25 de outubro de 2013, até as 16h00min horas.
6.2. Serão publicados no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Ação Social, da Casa dos Conselhos e no Diário Oficial do Município, os 
projetos aprovados em primeira instância pelo CMDCA, para recebimento do certificado que autoriza angariar recursos juntos às empresas via 
FIA - Fundo da Infância e Adolescência.
6.3. As entidades que não conseguirem angariar os recursos junto às empresas via FIA - Fundo da Infância e Adolescência, não terão seus 
projetos conveniados para recebimento de subvenção com este município.
IV – DAS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
 1.1. Limite de Financiamento:
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O valor total a ser subvencionado entre as entidades limitar-se-á ao previsto no Plano Plurianual.
Prazos de execução:
O prazo máximo de execução de cada projeto deverá ser até 12 meses.
Do Monitoramento, supervisão e avaliação:
Os Projetos financiados serão monitorados técnica e financeiramente pela SMAS - Secretaria Municipal de Ação Social ou por quem esta 
designar e pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O não cumprimento do estabelecido no Projeto, por 
parte da instituição, acarretará a denúncia do instrumento de convênio e a restituição dos recursos vinculados. Será exigido relatório final com 
prestação de contas das ações previstas no projeto.
A prestação de contas dos recursos recebidos submete-se às normas e procedimentos estabelecidos em Lei Municipal.
Os projetos financiados serão avaliados pelo CMDCA.
V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 – Disposições Finais
1.1 – As questões não previstas neste edital serão decididas pelo plenário do CMDCA.
1.2 – As entidades e organismos beneficiados com financiamento do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) deverão manter as condições 
de habilitação, utilização e prestação de contas dos recursos sob pena de devolução dos valores recebidos, sem prejuízo das demais sanções 
legais.
1.3 – A celebração do convênio fica a cargo da SMAS, conforme resolução do CMDCA.
1.4 – O resultado da seleção dos projetos será divulgado no órgão Oficial do Município e Diário Oficial do Município, do qual caberá recurso no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação.
1.5 – Os projetos que cumprirem os requisitos técnicos e que não forem contemplados, considerando a disponibilidade limitada de recursos 
do FIA, depois de devidas adequações de que trata o item 5.1 irão compor o portfólio de projetos do CMDCA, os quais ficarão à disposição 
para pessoas físicas e jurídicas que queiram financiá-los.   
Brumadinho, 06 de setembro de 2013
Rogério Luiza Fernandes Maciel
Secretário Municipal de Ação Social
Lilian Paraguai
Secretária Executiva da Casa dos Conselhos
Rosinalva de Jesus Nunes
Presidente do Conselho Tutelar de Brumadinho
Rita de Cássia Campos Nicácio
Presidente CMDCA
Catarina de Sena Ângelo Leite
Conselheira
Maria Marta Araújo
Conselheira

Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento

EDITAL PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRUMADINHO.
O presidente da Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho (ASPRUB); Sr. Marcelo de Jesus Moraes no uso de suas atribuições torna 
publico as normas para a realização das eleições aos cargos da Diretoria da ASPRUB.
As eleições para os referidos cargos serão regidas por este Edital, aplicando-se o disposto no artigo 32° do Capitulo V da última alteração esta-
tutária datada de 06 de setembro de 2011 e prazos por ele estabelecidos.
I – Do direito de ser votado
Art1° Poderão concorrer aos Cargos da Diretoria da ASPRUB e do Conselho Fiscal todos os associados regularmente inscritos quites com as 
obrigações financeiras até 04 de outubro de 2013.
Paragrafo 1° - A Diretoria é composta dos seguintes cargos, conforme artigo  20° da última alteração estatutária datada de 06 de setembro de 
2011.
a) Presidente;
b) Vice-presidente
c) Primeiro Secretário;
d) Segundo Secretário;
d) Primeiro Tesoureiro;
e) Segundo Tesoureiro;
O Conselho fiscal será eleito, conforme artigo 18° da última alteração estatutária datada de 06 de setembro de 2011.
O conselho fiscal deverá ser formado durante a assembleia geral após o ato da eleição da chapa entre os membros presentes da ASPRUB. 
Composto de 03 membros efetivos e 03 membros suplentes, com mandato de 02 (dois) anos, permitindo-se sua reeleição.
II– Do direito de votar
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Art 2° Terão o direito de votar no Processo Eleitoral para escolha da Diretoria e Conselho Fiscal da ASPRUB, todos os associados que estejam 
em dia com todas as exigências estatutárias e quites com suas obrigações financeiras até a data da eleição.
III- Do Registro da Chapa:
Art 3° O registro da chapa,   deverá ser feito até às 17:00 hs. do dia 09 de outubro de 2013 na Secretaria de Agricultura , Rua Aristides Passos  nº 
168 centro ( Junhior).  Através de protocolo de inscrição conforme anexo I. Dirigido ao presidente da ASPRUB. Contendo o nome da Chapa e 
de todos os integrantes e cargos pretendidos.
IV – Das eleições:
Art 4° Fica convocada a Assembleia Geral Extraordinária conforme artigo 32 das disposições estatutárias, para fim eleitorais a ser realizada às 
19:00 hrs do dia 10 de outubro de  2013. No Galpão do tanque de recepção de leite estância nevada Aranha .
Parágrafo primeiro – No dia da eleição será formada uma mesa diretora dos trabalhos eleitorais  constituída de um presidente e um secretário 
escolhidos entre os  associados presentes da Assembleia Geral,para proceder o processo eletivo.
Parágrafo segundo – Será adotado cédula única para a votação, contendo o nome de todas as chapas regulamente inscritas, por ordem alfa-
bética.
Parágrafo Terceiro – Todo o material da eleição deve ser rubricado pela mesa diretora dos trabalhos eleitorais.
Conforme o artigo 32° do Capitulo V da última alteração estatutária datada de 06 de setembro de 2011. Serão eleitos para o mandato de 2 
(dois) anos os membros da diretoria e do Conselho Fiscal
Parágrafo Primeiro – A  eleição será realizada por votação secreta, sendo permitida por aclamação, quando se tratar de chapa única.
Parágrafo Segundo – O registro de chapas e os demais trabalhos da eleição serão regulamentado pelo Regimento Interno da Associação dos 
Produtores Rurais de Brumadinho.
V – Da Posse
Os membros eleitos para a Diretoria e Conselho Fiscal tomarão posse nos respectivos cargos, no mesmo dia da eleição; após o final do proces-
so eletivo.
VI – Do mandato:
Conforme  última alteração estatutária datada de 06 de setembro de 2011em seu art 20° do segundo paragrafo – O mandato dos membros 
da Diretoria Excecutiva será de 02 (dois) anos, podendo, excepcionalmente, prorrogar-se até a posse de seus sucessores, permitindo-se a 
reeleição.
VII – Das disposições finais:
Os casos omissos neste edital serão decididos entre os associados presentes na Assembleia Geral Eletiva  seguindo o estatuto desta associa-
ção.
Brumadinho 01 de outubro de 2013.
Marcelo de Jesus Moraes
Presidente da ASPRUB
CPF:

Secretaria Municipal de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS -
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL nº 0356/2012
REQUERENTE: RAQUEL BHERING NOGUEIRA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
Certifico que a Segunda Instância Administrativa, em data de 18/09/2013, em conformidade com art. 4º e seu parágrafo único do decreto 
municipal nº 051/2013, foram os autos levados a julgamento pela Presidente – Adriana Monoelina Eduardo e seu vice – Presidente – Cerson 
Machado Filho, e por unanimidade proferiram a seguinte decisão:
Sendo assim, ANULO a DETERMINAÇÃO da primeira instância, no que se refere a todos os pedidos da alínea B, por não corresponder com o 
pedido da requerente, e, DOU PROVIMENTO ao pedido da requerente Raquel Bhering Nogueira, sobre a restituição do tributo (IPTU/2012) 
pago indevidamente, no valor de R$ 881,86 (oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), a ser depositado em conta, conforme 
informado pela mesma. Seja ainda, data ciência aos departamentos competentes, para as devidas providências.
Deve ainda, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ser intimado dessa decisão administrativa, a requerente – 
Raquel Bhering Nogueira, para tomar ciência da mesma, e querendo, se manifeste no prazo legal, bem como, seja ainda, publicado no DOM 
- Diário Oficial de Município de Brumadinho, conforme Lei 1983/2013 e decreto municipal nº 160 de 14 de junho de 2013.
Certifico ainda, que serão realizadas as devidas intimações e publicações necessárias.
O referido é verdade e dou fé.
Brumadinho, 18 de Setembro de 2013.
Emerson Albino da Silva
Secretário da JRF
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – CODEMA, DE 27/09/2013. Resumo das 
deliberações por item de pauta: I: Abertura da reunião e verificação de quorum: Com o quorum instalado às 9:30 h do dia 27 de setembro 
de 2013, a reunião foi aberta pelo segundo secretário, o senhor Marcos Luiz de Aguiar, tendo sido acusadas as justificativas de ausência do 
Presidente, do vice-presidente e do primeiro secretário, além de outros conselheiros.  II. Aprovação da ata da reunião anterior. A ata da reunião 
Ordinária de 26 de julho de 2013 foi aprovada por unanimidade, sem emendas. III. Deliberação Normativa do CODEMA. Foi apreciada e votada, 
sendo aprovada por unanimidade a Minuta de Deliberação Normativa que estabelece empreendimentos e atividades utilizadores de recursos 
ambientais passíveis de licenciamento ambiental (simplificado ou convencional) no município de Brumadinho e dá outras providências. 
IV. Processos de intervenção ambiental em área de preservação permanente urbana e supressão de espécies legalmente protegidas. IV.1: 
Processo SEMA nº 158 G/2012 – Antônio Josefino Moreira – construção de residência em APP no Condomínio Recanto da Serra. O requeri-
mento de intervenção foi indeferido por sete votos contra quatro votos e uma abstenção. IV.2: Processo SEMA nº 499 T/2012 – Cristina Maciel 
Figueiredo – implantação de projeto arquitetônico em APP na sede de Brumadinho. O requerimento de intervenção foi aprovado, com duas 
abstenções. IV.3. Processo SEMA nº 521T /2013 – Cláudio Souza Cota – implantação de projeto arquitetônico em APP no Condomínio Recanto 
da Serra. Foi decidido por unanimidade que o requerente deverá modificar o projeto, de forma a contê-lo fora da APP e o projeto modificado 
retornará ao CODEMA já que o acesso também está em APP. No caso de construção de galpão, deverá ser definida sua finalidade, a fim de 
verificar a necessidade de licenciamento ambiental. V. Processos de Licenciamento Ambiental. V.1. Licença Prévia Concomitante com Licença 
de Instalação – LP+LI do Loteamento Parque Meengaba – SPE Rio Paracatu, Classe 3. O processo foi retirado de pauta tendo em vista a decisão 
liminar que suspende a emissão de licenças ambientais para esse tipo de empreendimento no território da APA SUL RMBH. VI. Composição 
dos assentos vacantes nas Comissões Permanentes do CODEMA para o mandato 2013-2017. VI.1: Composição da Comissão Permanente de 
Legislação, Julgamento de Auto de Infração e Recursos: vaga para  01 titular na comissão. A vaga foi suprida pelo conselheiro Marcos Luiz de 
Aguiar, representante da SEMA. VI.2:  da Comissão Permanente de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável: vaga para 01 suplente na 
comissão: A vaga foi suprida pelo conselheiro Lucas Machado de Sales, representante da Câmara Municipal. VII. Assuntos Gerais: Foi indicado o 
conselheiro Antônio Sérgio (representante das Empresas Construtoras, Loteadoras e de Terraplanagem) como o representante do CODEMA no 
Conselho Fiscal do Fundo de Meio Ambiente. O senhor Antônio Paulorinho fez relatos e denúncias relativos a danos ambientais em Córrego 
do Feijão. VIII. Encerramento. A reunião foi encerrada às 11:30h, pelo segundo secretário do CODEMA o senhor Marcos Luiz de Aguiar.

Deliberação Normativa CODEMA nº 04, de 27 de Setembro de 2013
Estabelece empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais passíveis de licenciamento ambiental (simplificado ou conven-
cional) no município de Brumadinho e dá outras providências.
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 8º, inciso II, da Lei Complemen-
tar nº 67, de 27 de março de 2012 e o Art. 2º da Lei Municipal nº 1980/2013 e considerando:
as disposições da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011;
o disposto no Art. 20 da Lei Complementar nº 67/2012;
o disposto no Art. 12 da Resolução CONAMA nº 237/97;
a Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004 e sua minuta de revisão;
o convênio de cooperação técnica celebrado entre o Estado, através da SEMAD, e o Município, através da Secretaria de Meio Ambiente, para 
licenciamento e fiscalização de atividades;
A competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local,
DELIBERA:
Art. 1º Ressalvadas as atribuições dos demais entes federativos, os empreendimentos ou atividades utilizadores de recursos ambientais sujei-
tos à regularização ambiental no âmbito municipal são aqueles enquadrados no Anexo I desta Deliberação Normativa, sem prejuízo de outras 
que lhes forem atribuídas por lei, delegadas por instrumento válido ou que resultarem de sua atuação supletiva.
§1º O potencial poluidor/degradador geral dos empreendimentos e atividades listados na Tabela 01 do Anexo I desta deliberação normativa 
são baseados na Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004;
§2º O porte dos empreendimentos listados na Tabela 01 do Anexo I será considerado pequeno, inclusive para efeitos de aplicação de penali-
dades, já que a referida tabela tomou como base os limites inferiores aos definidos na Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004;
§ 3º O porte e o potencial poluidor dos empreendimentos listados na Tabela 2 do Anexo I foram construídos por critérios técnicos da SEMA;
§ 4º Para enquadramento dos empreendimentos segundo o porte e o potencial poluidor deverá ser observado ainda o disposto na Delibera-
ção Normativa CERH nº 07, de 4 de novembro de 2002.
Art. 2º Para fins desta Deliberação Normativa, entende-se por regularização ambiental municipal os procedimentos administrativos relaciona-
dos ao licenciamento ambiental, convencional ou simplificado, e/ou às intervenções ambientais em vegetação, e/ou em área de preservação 
permanente, e/ou movimentação de terra.
§1º: O licenciamento ambiental convencional, para efeitos dessa deliberação, refere-se ao procedimento de análise e julgamento dos re-
querimentos, compreendido em três fases, quais sejam a prévia, de instalação e de operação, não impedindo que a fase de instalação ou de 
operação possam ser licenciadas simultaneamente com a fase anterior.
§ 2º: O licenciamento ambiental simplificado, para efeitos dessa deliberação, refere-se ao procedimento em que a análise e julgamento se 
darão em fase única.
§ 3º: A regularização ambiental relacionada com a reserva legal e com o gerenciamento de recursos hídricos, mesmo quando vinculada ao 
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licenciamento ambiental municipal, deverá ser obtida pelos requerentes junto ao órgão competente estadual.
§ 4º: A regularização ambiental de intervenções para construção de residências ou para finalidades sobre as quais não incidam a exigência de 
licenciamento ambiental será chamada de “solteira”, e será resolvida pela SEMA, segundo normas e procedimentos próprios, ressalvados os 
casos de competência estadual, conforme as normas vigentes.
§ 5º: As intervenções em vegetação, área de preservação permanente, movimentação de terra e outras que não sejam de competência exclu-
siva de outros entes da federação, quando vinculadas ao processo de licenciamento ambiental municipal, serão chamadas de “casadas” e serão 
resolvidas no processo de licenciamento.
CAPÍTULO I
DAS REGRAS GERAIS PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
Art. 3º Para obter as orientações necessárias com vistas à regularização ambiental de empreendimentos ou atividades sujeitos ao licenciamen-
to ambiental, o interessado deve protolocar o Formulário de Caracterização do Empreendimento – FCE, devidamente preenchido, na SEMA.
§ 1° Após protocolo do FCE, a SEMA emitirá as orientações ao interessado, num prazo de 10 (dez) dias úteis, mediante emissão do Formulário 
de Orientação Básica – FOB, informando-o sobre a classe de enquadramento da atividade, orientando-o acerca da modalidade de regulariza-
ção ambiental e da documentação necessária à instrução do requerimento, inclusive quanto à intervenção ambiental em recursos florestais e 
em área de preservação permanente - APP, bem como acerca da necessidade de regularização junto ao Estado das intervenções em recursos 
hídricos e averbação de reserva legal, quando for o caso.
§ 2° As informações prestadas no FCE são de inteira responsabilidade do empreendedor ou seu representante legal, respondendo estes, nos 
termos da legislação municipal, em especial a Lei Complementar nº 67/2012 (infrações de códigos 108 e 120 do Anexo II), pelas informações 
falsas ou incompletas com o intuito de reduzir ou alterar os parâmetros da atividade e fraudar o processo de regularização ambiental, sem 
prejuízo do devido reenquadramento do processo.
§ 3° Para expedição do FOB, a SEMA realizará vistoria de reconhecimento, bem como submeterá o formulário de caracterização do empreendi-
mento à Secretaria Municipal de Planejamento, a fim de que essa Secretaria se manifeste quanto à compatibilidade do empreendimento com 
os programas e projetos do Município conforme o Plano Plurianual e outras diretrizes; com o Planejamento Municipal nos termos do Plano 
Diretor; bem como com as leis e regulamentos administrativos de parcelamento e de uso do solo, conforme as leis correlatas.
§ 4° Diante da manifestação de que trata o parágrafo anterior, caso não haja compatibilidade do empreendimento e os regulamentos admi-
nistrativos do Município, a SEMA informará no FOB a impossibilidade de prosseguir com o processo de regularização do empreendimento, e 
tomará as medidas cabíveis para cada caso, quando o empreendimento já estiver instalado e/ou em operação na vigência das leis urbanísticas 
que o impediam de fazê-lo.
Art. 4º O Município poderá requerer do Estado ação subsidiária, como se prevê o convênio de cooperação técnica e administrativa celebrado 
com o Estado, para os licenciamentos realizados no âmbito do convênio de delegação.
Art. 5º Independentemente do ente federativo detentor de atribuições para regularização ambiental, devem ser observadas as legislações 
florestal, de recursos hídricos e outras porventura incidentes sobre a atividade.
§1º A Outorga para intervenção em recurso hídrico e a emissão de Certidão de Uso Insignificante são de competência exclusiva do Estado, 
salvo quando a intervenção se der em recurso hídrico de domínio da União.
§2º Nos casos em que a competência para o licenciamento ambiental couber ao Município, a ele caberá igualmente a competência para auto-
rizar a intervenção florestal, de forma “casada”, observada a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 11.428/2006.
Art. 6º O empreendimento ou atividade regularizado ambientalmente pelo município que, em razão de ampliação, modificação ou outra cir-
cunstância, tornar-se atribuição estadual, deverá requerer, previamente à execução daquelas, sua regularização ambiental junto ao Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM.
Art. 7º Os empreendimentos que se constituírem pela conjugação de duas ou mais atividades passíveis de licenciamento ambiental serão 
regularizados considerando-se o enquadramento da atividade de maior potencial poluidor.
Art. 8º O Município, por meio do CODEMA, poderá expedir as seguintes autorizações:
I – Licença Ambiental Simplificada (LAS): autoriza a localização, a instalação e a operação dos empreendimentos listados no Anexo I, cujas 
atividades não estavam listadas ou seu porte enquadrava-se em limites inferiores aos mínimos definidos pela Deliberação Normativa COPAM 
nº 74/2004;
Parágrafo Único: Quando se tratar de empreendimento já em operação, a Licença Ambiental Simplificada será expedida em caráter corretivo – 
LASC;
II – Autorização Provisória para Operar (APO): autoriza o início da operação, em caráter provisório, de atividades industriais, de telecomuni-
cações, de extração mineral, agrossilvipastoris, de infraestrutura de transporte, de linha de transmissão de energia elétrica, de tratamento, 
destinação e disposição final de esgoto sanitário e de resíduos sólidos urbanos, que tenham obtido Licença Prévia e Licença de Instalação, 
ainda que esta última em caráter corretivo, comprovado o cumprimento integral das condicionantes estabelecidas e demonstrado atender os 
requisitos necessários à operação.
III – Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar de planejamento do empreendimento ou atividade aprovando a sua localização e con-
cepção, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de 
sua implementação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso e ocupação do solo;
IV – Licença de Instalação (LI): autoriza o início da instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes 
dos planos, programas e projetos aprovados no processo de licenciamento, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivo determinante;
V – Licença de Operação (LO): autoriza o início da operação do empreendimento ou atividade, após a verificação do efetivo cumprimento do 
que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
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VI – Licença de Operação para Pesquisa Mineral – LOP: autoriza a operação de empreendimento ou atividade minerária na fase de pesquisa 
mineral;
VII – Licença de Instalação Corretiva – LIC: regulariza empreendimentos ou atividades já instalados ou em instalação, observando, no que 
couber, o disposto no inciso IV.
VIII – Licença de Operação Corretiva – LOC: regulariza empreendimentos ou atividades em operação, observando, no que couber, o disposto 
no inciso V.
Art. 9º.  A LP e LI poderão ser solicitadas e, a critério do órgão ambiental, expedidas concomitantemente.
Art. 10º.  As Licenças de Instalação e de Operação poderão ser solicitadas e, a critério do órgão ambiental, expedidas concomitantemente, 
independentemente da classe de enquadramento.
Art. 11.  A SEMA exigirá os documentos necessários à instrução dos requerimentos de licenças e autorizações, em especial os estudos am-
bientais, quando aplicáveis, elaborados conforme termos de referência fornecidos pela Secretaria ou adotados do órgão estadual, conforme o 
Anexo II, observando o disposto nas normas vigentes.
§1º Na hipótese de licenciamento ambiental em caráter corretivo, os documentos inerentes às fases anteriores e atual serão exigidos simulta-
neamente.
§2º Na hipótese de requerimento de licenças concomitantes, os documentos inerentes às fases envolvidas serão exigidos simultaneamente.
Art. 12. Os processos de regularização ambiental da atividade de extração mineral deverão estar correlacionados a um processo junto ao 
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, exceto os empreendimentos implantados e operados por órgãos ou entidades da 
administração pública que utilizem areia, cascalho, silte e britas na construção civil.
Seção I
Das atividades sujeitas ao Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS
Art. 13.  Os empreendimentos e atividades considerados de impacto ambiental não significativo, enquadrados no Anexo I desta Deliberação 
Normativa, e os empreendimentos da classe 1  e 2 da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004 sujeitam-se ao Licenciamento Ambiental 
Simplificado.
Art. 14.  Não são passíveis de Licenciamento Ambiental Simplificado as atividades a que se refere Artigo 13 quando sobre elas incidir obriga-
ção explícita de licenciamento convencional estabelecida por lei ou por outro ato normativo ou que tenham sido expressamente convocadas 
ao licenciamento por deliberação do CODEMA.
Art. 15 Não poderão ser conduzidos ao Licenciamento Ambiental Simplificado os empreendimentos enquadrados nas classes 1 e 2 da DN 
COPAM nº 74 ou sua substituta, nos seguintes casos:
I – quando o empreendimento ou atividade estiver localizado em zona de amortecimento de unidade de conservação de proteção integral, 
ou dentro de unidades de conservação de uso sustentável nos termos da legislação ambiental, nos termos da Deliberação Normativa COPAM 
nº 138/2009.
II – quando o empreendimento ou atividade estiver localizado em área com remanescente de formações vegetais nativas de cerrado ou de 
mata atlântica, observado o regime jurídico estabelecido pela Lei Federal nº 11.428/06 e demais normas regulamentares, ressalvada a área 
destinada à reserva legal;
III – de empreendimento que faz uso da queima de cana-de-açúcar como método facilitador da colheita;
IV – quando o empreendimento ou atividade tenha incorrido em infração ambiental com decisão definitiva na esfera administrativa munici-
pal.
V – Quando o empreendimento tiver ponto de lançamento de efluentes em curso de água enquadrado na classe 1 ou especial, nos termos da 
Deliberação Normativa COPAM nº 14/1995 ou outra que vier substitui-la.
Art. 16. O estudo técnico que instruirá o Licenciamento Ambiental Simplificado será o Relatório Ambiental Simplificado, cujo Termo de Refe-
rência será disponibilizado pelo SEMA aos empreendedores juntamente com o FOB.
Art. 17.  A LAS tem por finalidade autorizar a localização, a instalação e a operação dos empreendimentos e atividades, e deve ser requerida 
antes da instalação do empreendimento, e após terem sido obtidas as demais autorizações, registros, anuências, outorgas, alvarás ou demais 
atos exigíveis nos âmbitos federal, estadual ou municipal para o exercício da atividade.
§1º. O empreendedor cujo empreendimento/atividade tiver obtido certificado de Licença Ambiental Simplificada deverá formalizar junto à 
SEMA um Termo de Responsabilidade no qual afirma ter ciência de suas obrigações ambientais e se compromete a cumpri-las.
§2º O responsável técnico pela área ambiental, cuja Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou equivalente, integra a documentação 
que instrui o requerimento de LAS, responde pelos aspectos inerentes à regularidade ambiental da atividade para fins de obtenção da LAS, 
bem como pela manutenção dessa regularidade durante a vigência dessa licença.
§3º Os projetos referentes aos sistemas de controle ambiental implantados, bem como os relatórios e laudos que comprovam a eficiência 
desses sistemas devem estar disponíveis no empreendimento para verificação pelo órgão ambiental.
§4º Em caso de substituição do profissional a que se refere o § 1º, o empreendedor deverá comunicar à SEMA, por escrito, em até 20 (vinte) 
dias, devendo a comunicação estar acompanhada da ART quitada do novo profissional, ou equivalente.
§5º O atendimento às exigências deste artigo não exime a responsabilidade do representante legal do empreendimento.
Art. 18.  Estando o processo de LAS formalizado, o prazo para manifestação do órgão ambiental e emissão do certificado competente será de 
até 90 (noventa) dias, contados da data de formalização.
Parágrafo Único: Haverá suspensão da contagem de prazo durante a preparação de esclarecimentos que porventura sejam solicitados ao 
empreendedor, ou diligências e solicitação de anuências feitas a outros órgãos, municipais, estaduais ou federais.
Art. 19. Empreendimentos ou atividades agrossilvopastoris do Anexo I desta DN, ou da DN COPAM nº 74/2004, em operação em áreas consoli-
dadas e antropizadas, sujeitos à LAS, poderão utilizar-se de Termo de Compromisso para regularização da Reserva Legal, a ser firmado junto à 
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SUPRAM, ou do Cadastro Ambiental Rural – CAR, se for o caso.
Parágrafo único.  O prazo máximo de vigência do Termo de Compromisso a que se refere o caput será de 1 (um) ano, prorrogável, uma única 
vez por igual período, mediante justificativa do interessado e aprovação da SEMA.
Seção II
Das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental convencional
Art. 20.  Os empreendimentos das classes 3 e 4 cuja competência de licenciamento estejam delegadas ao Município pelo Estado através de 
convênio, ou daquelas especialmente convocadas pelo CODEMA, sujeitam-se ao licenciamento ambiental convencional perante o CODEMA.
Art. 21.  Os estudos ambientais que instruirão os requerimentos de licença, observadas as especificidades da atividade e as fases do processo, 
constam no Anexo II, sem prejuízo de outros estudos, manifestações ou informações complementares que sejam necessárias para análise 
técnica ou jurídica, a critério da SEMA.
§1º Os estudos a que se refere o caput serão o Relatório de Controle Ambiental – RCA ou o Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, juntamente com o Plano de Controle Ambiental – PCA, e o Relatório de Avaliação do Desempenho 
Ambiental – RADA, conforme termos de referência disponibilizados pela SEMA.
§2º O RCA ou o EIA/RIMA visam à identificação das alternativas locacionais, e dos aspectos e impactos ambientais inerentes às fases de instala-
ção e operação da atividade e instruirão o requerimento de LP, conforme o caso.
§3º O PCA contém as propostas para prevenir, eliminar, mitigar, corrigir ou compensar os impactos ambientais detectados por meio do RCA 
ou do EIA/RIMA, e instruirá o requerimento de LI.
§4º O RADA visa à avaliação do desempenho ambiental dos sistemas de controle implantados, bem como das medidas mitigadoras estabele-
cidas nas licenças anteriores, e instruirá o requerimento de revalidação de LO.
§5º A SEMA poderá solicitar outros estudos estabelecidos em normas específicas.
§6º A SEMA poderá utilizar os mesmos termos de referência adotados pelo Estado, quando não dispuser de termos próprios para aquela 
determinada tipologia de empreendimento.
Art. 22.  Para a concessão de LO e APO, será necessária a verificação prévia de:
I – implantação das medidas de controle ambiental previstas, inclusive as medidas de caráter mitigador e de monitoramento dos impactos;
II – assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA junto ao Instituto Estadual de Florestas - IEF e publicação de seu 
extrato, na forma determinada pela legislação estadual.
III – cumprimento das condicionantes inerentes às fases precedentes do licenciamento, caso tenha havido.
Parágrafo único.  Para a concessão de LOC e de LOP, será necessária a verificação prévia do disposto nos incisos I e II deste artigo.
Art. 23.  O prazo para decisão acerca dos requerimentos das licenças será de 90 (noventa) dias, conforme o Art. 25 da Lei Complementar nº 
67/2012.
§1º A contagem dos prazos previstos neste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou prepara-
ção de esclarecimentos que tenham sido formalmente solicitados ao empreendedor ou a outros órgãos públicos envolvidos no processo de 
regularização ambiental.
§2º O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formuladas uma única vez pelo órgão ambiental 
competente, ressalvados os decorrentes de fatos novos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da respectiva notifi-
cação, admitida uma única prorrogação por igual período, desde que devidamente fundamentada.
§3º A SEMA poderá estabelecer prazos diferenciados para a análise do requerimento de cada modalidade de licença, em função das peculiari-
dades da atividade ou do empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, respeitados os prazos estabelecidos 
no caput e no § 2º.
§4º O prazo de análise do processo de que trata o caput poderá ser suspenso, por prazo não superior a 4 (quatro) meses, prorrogáveis justi-
ficadamente e mediante ajuste entre o empreendedor e o órgão ambiental, quando pendente documentação a ser emitida por outro órgão 
público.
§5º Serão arquivados pela SEMA os pedidos de licença instruídos em desconformidade com a legislação vigente ou termos de referência do 
órgão ambiental, após notificado o interessado e não providenciada a  sua adequação.
§6º Decorridos os prazos estabelecidos neste artigo sem o seu atendimento pelo empreendedor, o pedido de licença será arquivado pela 
SEMA.
§7º O decurso dos prazos de licenciamento sem emissão de licença ambiental não implica a emissão tácita nem autoriza a prática de ato que 
delas dependa ou decorra.
Art. 24.  A Outorga para intervenção em recurso hídrico ou a Certidão de Uso Insignificante, bem como a regularização da reserva legal, 
quando necessárias, deverão ser requeridas pelo empreendedor junto ao órgão estadual, e o certificado de outorga ou de uso insignificante 
deverão ser juntados ao processo sob análise pela SEMA.
§ 1º.  A critério da SEMA, a análise do licenciamento ambiental poderá ser prosseguida mesmo sem o certificado de outorga, quando se tratar 
de uso não consuntivo, ficando a licença ambiental de instalação ou de operação, conforme o caso, condicionada à obtenção do Certificado 
de Outorga ou uso insignificante;
§ 2º: A critério da SEMA, quando se tratar de uso consuntivo de água, a análise do licenciamento ambiental poderá ser prosseguida tomando 
como base o comprovante da formalização do requerimento de outorga junto à SUPRAM e cópia dos estudos elaborados para fins de outor-
ga, ficando a licença de instalação ou de operação, conforme o caso, condicionada à obtenção do Certificado de Outorga ou uso insignifican-
te.
Art. 25.  O CODEMA poderá convocar ao licenciamento ambiental convencional qualquer empreendimento ou atividade, ainda que, por sua 
classificação em função do porte e potencial poluidor ou degradador, não esteja sujeito ao licenciamento convencional, desde que não tenha 
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sido objeto de licenciamento por outro ente federativo no exercício regular de suas atribuições.
§1º As convocações ao licenciamento ambiental municipal devem ser instruídas com justificativa técnico-jurídica.
§2º Nas hipóteses deste artigo, serão aplicadas, para fins de concessão das licenças, suas prorrogações, revalidações, ampliações ou modi-
ficações, as regras inerentes à classe 4 enquanto não se der o enquadramento efetivo do empreendimento ou atividade nesta ou em classe 
superior.
§ 3º. O fato de determinada atividade ou empreendimento possuir ou Certidão de Dispensa emitidas pelo órgão estadual não o exime da 
possibilidade de convocação ao licenciamento ambiental municipal.
Art. 26.  Independentemente da classe poderão ser objeto de licenciamento ambiental convencional as atividades e empreendimentos cons-
tantes no Anexo I ou enquadradas na Classes 1 e 2 da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, quando estiverem localizados em área com 
remanescente de vegetação nativa de cerrado e de mata atlântica, observado o regime jurídico estabelecido pela Lei Federal nº 11.428/06 e 
demais normas regulamentares, onde seja necessária a supressão de vegetação.
Parágrafo único.  Aos empreendimentos ou atividades sobre os quais recaírem a exigência prevista neste artigo deverão ser aplicadas, para 
fins de concessão das licenças, suas prorrogações, revalidações, ampliações ou modificações, as regras inerentes à classe 3.
Seção III
Da Autorização Provisória para Operar – APO
Art. 27.  A SEMA poderá conceder Autorização Provisória para Operar – APO para atividades industriais, minerárias, agrossilvipastoris, de tele-
comunicações, de infraestrutura de transporte, de subestação e linha de transmissão de energia, de tratamento, destinação e disposição final 
de resíduos sólidos urbanos e de esgoto sanitário, que tiverem obtido LP e LI, ou LIC, comprovado o cumprimento integral das condicionantes 
estabelecidas e demonstrado atender os requisitos necessários à operação.
§1º A APO poderá ser concedida nos casos de ampliação ou modificação de empreendimentos ou atividades já regularizados ambientalmen-
te.
§2º A APO terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, prazo no qual a análise do processo de LO deverá ser concluída e o respectivo 
processo submetido à deliberação do CODEMA.
§3º A APO deverá ser requerida na formalização do processo de LO.
§ 4º: Se o processo de LO estiver devidamente formalizado, o Certificado de Autorização Provisória para Operar será emitido pelo Presidente 
do CODEMA, ad referendum do Plenário, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de requerimento de que trata o parágrafo anterior.
Seção IV
Da Licença de Operação para Pesquisa Mineral – LOP
Art. 28.  A pesquisa mineral, quando não envolver o emprego de Guia de Utilização expedida pelo DNPM, e que não implique supressão de 
vegetação do bioma mata atlântica nos estágios sucessionais médio e avançado de regeneração, não está sujeita aos procedimentos de licen-
ciamento ambiental.
Parágrafo único.  A pesquisa mineral a que se refere o caput não exime o empreendedor de regularizar a intervenção ambiental em recursos 
florestais e a intervenção em recursos hídricos.
Art. 29.  A pesquisa mineral, quando envolver o emprego de Guia de Utilização expedida pelo DNPM, e que não implique em supressão de ve-
getação do bioma mata atlântica no estágios sucessionais médio e avançado de regeneração, deverá se regularizar por meio de licenciamento 
ambiental simplificado.
Parágrafo único.  É vedada a realização de pesquisa mineral além dos limites estabelecidos nos parâmetros da atividade dispostos na DN 
COPAM nº 74/2004 para as classes 1 e 2.
Art. 30.  A pesquisa mineral, realizada por empreendimentos e atividades minerárias originalmente classificados nas classes 1 ou 2 da Delibe-
ração Normativa COPAM nº 74/2004, inseridos na zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral e que envolvam o 
emprego de Guia de Utilização expedida pelo DNPM, deverá se regularizar por meio de LOP.
Parágrafo único.  O empreendedor deverá requerer à SEMA a licença de operação para pesquisa mineral - LOP, apresentando-lhe a documen-
tação exigida para análise.
Art. 31.  A pesquisa mineral, que implique em supressão de vegetação do bioma mata atlântica nos estágios sucessionais médio e avançado 
de regeneração, deverá se regularizar por meio de LOP, com apresentação de EIA/RIMA, em atendimento à exigência da Lei Federal nº 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006.
Art. 32.  Entende-se por áreas de intervenção da pesquisa mineral as áreas de acesso, as unidades de apoio e as praças de sondagem e outras 
estruturas necessárias à realização do projeto de pesquisa, que deverão ser objeto dos estudos ambientais.
Art. 33.  A apresentação de EIA/RIMA referente à fase da Licença de Operação de Pesquisa, quando exigível, não desobriga a apresentação dos 
estudos ambientais necessários nas fases de Licença Prévia do empreendimento, ou de Instalação e de Operação, quando em caráter correti-
vo, de acordo com os termos de referências específicos disponibilizados pela SEMA.
Art. 34.  Na formalização de processos de LOP e LP, a serem analisadas simultaneamente, poderá ser realizada uma única audiência pública, 
quando requerida.
CAPÍTULO II
DAS AMPLIAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE ATIVIDADES
Art. 35.  A ampliação ou modificação de atividade licenciada no município, deverá ser precedida da formalização de consulta prévia à SEMA, 
por meio do protocolo do FCE devidamente preenchido, com o objetivo de se verificar a incidência dos procedimentos de licenciamento 
ambiental municipal (simplificado ou convencional), ou condução para licenciamento junto ao Estado.
Parágrafo único.  Para fins desta Deliberação Normativa, entende-se por:
I - ampliação, a intervenção que implique incremento no valor do parâmetro de porte da atividade existente ou agregue outra instalação ou 
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atividade prevista no Anexo I.
II - modificação, a intervenção que tenha potencial para intensificar os impactos ambientais negativos, efetivos ou potenciais, inerentes à ativi-
dade existente, desde que não aumente o valor do parâmetro de porte da instalação, agregue nova instalação, ou afete o valor do parâmetro 
de porte da atividade existente.
Art. 36.  Para os empreendimentos ou atividades já regularizados ambientalmente, as ampliações serão enquadradas de acordo com suas 
características de porte e potencial poluidor, podendo ser objeto de licenciamento ambiental simplificado ou convencional.
§1º Nos casos em que o órgão ambiental considerar necessário o licenciamento ambiental convencional de ampliações enquadradas no Ane-
xo I e nas Classes 1 e 2 da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, o empreendedor será convocado conforme previsto no art. 25.
§2º No caso de modificação que não possua enquadramento objetivo em classe, a SEMA, com base nas informações prestadas no FCE e, me-
diante decisão fundamentada, poderá determinar que a regularização se proceda por meio de LAS ou de licenciamento ambiental convencio-
nal.
§3º O procedimento a que se refere o parágrafo anterior não implicará alteração na classe de impacto ambiental do empreendimento como 
um todo, ressalvado o disposto nos §§ 4º e 5º deste artigo.
§4º Quando da revalidação da LO, o procedimento englobará todas as modificações e ampliações ocorridas no período, desde que devida-
mente regularizadas, podendo inclusive indicar novo enquadramento numa classe superior.
§5º Para os empreendimentos sujeitos a LAS, as modificações ou ampliações serão enquadradas de acordo com as características de porte e 
potencial poluidor de tais modificações ou ampliações e das já existentes, cumulativamente.
Art. 37.  Os empreendimentos poderão requerer que a LP e a LI, ou mesmo a LI e a LO das ampliações sejam concedidas concomitantemente 
ou a critério do órgão ambiental.
Parágrafo único.  Excepcionalmente, a ampliação ou modificação de empreendimentos industriais poderão, a critério do órgão ambiental e 
após solicitação fundamentada do empreendedor, ser regularizada mediante análise integrada e concessão concomitante das licenças am-
bientais, consideradas as características da ampliação ou modificação e a mitigação dos impactos ambientais pelo empreendimento.
Art. 38.  Aplicados os critérios estabelecidos neste Capítulo, a ampliação que, em função de seu porte, não se enquadrar em nenhuma das clas-
ses de impacto ambiental previstas por esta Deliberação Normativa fica dispensada de licenciamento e de LAS pelo Município, ficando o FCE e 
o FOB arquivados no processo de LO ou LAS vigente, conforme o caso.
CAPÍTULO III
DAS ATIVIDADES DISPENSADAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - LAS MUNICIPAL
Art. 39.  Estão dispensados dos procedimentos de licenciamento ambiental, convencional ou simplificado, perante o Município de Brumadi-
nho os empreendimentos ou atividades que:
Não estiverem listadas no Anexo I da presente Deliberação Normativa, ou tiverem porte inferior ao mínimo para classificação, salvo se forem 
convocados pelo CODEMA;
Não estiverem listados no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, ou da norma que vier substitui-la, enquadrados nas 
classes 1 e 2, ou nas classes 3 e 4 quando houver convênio de delegação;
Os empreendimento ou atividades que estiverem localizados em áreas de divisas, afetando assim outro município vizinho;
Os empreendimentos ou atividades que estiverem localizados nas dependências de empreendimentos já licenciados pelo Estado, integrando 
o mesmo complexo, voltados para a mesma atividade ou em apoio a ela, exceto em distritos industriais;
Que possuam competência originária atribuída aos demais entes da federação, salvo em casos em que a competência for delegada ao Municí-
pio.
Venham a ser consideradas pelo COPAM como de impacto não local, mediante edição de norma específica, nos termos da Lei Complementar 
nº 140/2011.
§ 1º: Os empreendimentos de que trata este artigo deverão caracterizar-se junto à SEMA, através de formulário próprio, e, enquadrando-se em 
qualquer uma das situações mencionadas nas alíneas acima, receberá uma Certidão de Dispensa do Licenciamento Ambiental Municipal, com 
validade de 01 (um) ano.
§ 2º. A documentação necessária para instruir a caracterização do empreendimento e obtenção da Certidão de Dispensa está listada no Anexo 
II.
Art. 40. A inexigibilidade de licenciamento ambiental no âmbito municipal não dispensa o empreendedor de:
I - regularizar a intervenção em recursos hídricos ou a intervenção ambiental solteira, quando for o caso;
II – adotar as ações de controle que se fizerem necessárias à proteção do meio ambiente durante as fases de instalação, de operação e de 
desativação do empreendimento ou atividade;
III – obter manifestação dos organismos gestores de unidades de conservação;
IV – requerer aos órgãos federais, estaduais ou municipais outras licenças, autorizações, registros, anuências, alvarás ou similares necessários à 
instalação ou operação do empreendimento ou atividade.
Art. 41. A dispensa de empreendimentos ou atividades referida neste Capítulo não abrange as hipóteses excepcionadas por esta Deliberação 
Normativa, por lei ou outro ato normativo.
Parágrafo Único: O empreendedor deverá formalizar junto à SEMA, em até 10 (dez) dias a partir do recebimento da Certidão de Dispensa, um 
termo de responsabilidade, no qual afirma ter ciência de suas obrigações ambientais e compromete a cumpri-las.
CAPÍTULO IV
DA PUBLICAÇÃO
Art. 42.  Os pedidos de licenciamento e a respectiva decisão do órgão ambiental, inclusive nos casos de revalidação, ampliação e modificação, 
serão publicados em periódico regional e local de grande circulação, e no diário oficial do município.
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§1º Para as publicações em periódico de circulação regional e local, compete ao requerente providenciar a publicação em até 10 (dez dias), 
contados da data da formalização do processo ou da decisão do órgão ambiental, conforme o caso.
§ 2º Para as publicações no Diário Oficial do Município, compete à Secretaria de Meio Ambiente encaminhar as remessas de publicações ao 
Departamento de Comunicação, no prazo de 5 (cinco dias), contados da formalização do processo ou da decisão do órgão ambiental, confor-
me o caso.
§3º Quando o cumprimento da exigência a que se refere o caput se der por meio de publicação em periódico de grande circulação regional 
e local, o empreendedor deverá comprová-lo mediante envio à SEMA de um exemplar da página do periódico para juntada no processo no 
prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias.
§4º O não atendimento ao disposto nos parágrafos anteriores deste artigo impedirá a formalização de processo de revalidação, ampliação ou 
modificação referentes ao mesmo empreendimento.
Art. 43. A alteração da razão social no Certificado de Licença, sem qualquer alteração nos requisitos e fundamentos destas, deverá ser publica-
da no Diário Oficial do Município.
Art. 44.  A publicação em periódico de grande circulação regional e local será feita no primeiro caderno do jornal, em corpo 7 (sete) ou supe-
rior, de acordo com os modelos disponibilizados pela SEMA.
Art. 45.  Os custos de publicação na Imprensa de circulação local e regional serão arcados pelo requerente.
Art. 46.  O conteúdo e demais procedimentos acerca das publicações previstos neste Capítulo serão estabelecidos pela SEMA.
CAPÍTULO V
DOS PRAZOS DE VALIDADE, DAS PRORROGAÇÕES E DAS REVALIDAÇÕES
Seção I
Dos prazos de validade das licenças ambientais, da APO e da LAS
Art. 47.  As licenças ambientais, a APO e a Licenças Ambientais Simplificadas possuem os seguintes prazos de validade:
I – Licença Ambiental Simplificada (LAS): de 4 (quatro) anos, podendo atingir 5 (cinco) anos nas hipóteses descritas nos art. 49 e 50, com exce-
ção da hipótese prevista no art. 51;
II – Autorização Provisória para Operar (APO): até 180 (cento e oitenta) dias, improrrogáveis;
III – Licença Prévia (LP): até 5 (cinco) anos, improrrogáveis, devendo corresponder ao prazo previsto no cronograma aprovado para elaboração 
dos planos, programas e projetos relativos à atividade ou empreendimento;
IV – Licença de Instalação (LI): até 6 (seis) anos, devendo corresponder ao prazo previsto no cronograma constante do PCA aprovado para 
implantação da atividade ou empreendimento, incluindo os respectivos sistemas de controle e demais medidas mitigadoras de impacto am-
biental estabelecidas para essa fase, admitindo-se uma única prorrogação, respeitado o limite máximo de validade da licença;
V – Licença de Operação (LO): 4 (quatro) anos, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 48.
VI – Licença de Operação para Pesquisa Mineral (LOP): até 3 (três) anos, prorrogável uma única vez por igual período, não podendo ultrapassar 
o prazo do Alvará de Pesquisa ou da Guia de Utilização emitidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.
Art. 48.  Na Revalidação da Licença de Operação, o prazo de validade poderá ser dilatado ou reduzido, conforme o desempenho ambiental do 
empreendimento, nos termos desta seção, sendo que a validade máxima não poderá ultrapassar 10 (dez) anos.
§1º Caso o empreendimento ou atividade não tenha incorrido em infração com decisão definitiva na esfera administrativa prevista na legisla-
ção ambiental, fica assegurado o acréscimo de 02 (dois) anos ao prazo de validade da licença revalidada.
§2º Caso o empreendimento ou atividade tenha incorrido em infração prevista na legislação ambiental, com decisão definitiva na esfera admi-
nistrativa até a data do requerimento de revalidação da LO, o prazo de validade subseqüente será reduzido de 02 (dois) anos, por infração, até 
o limite mínimo de 4 (quatro) anos de validade da LO.
Art. 49.  Aos empreendimentos e atividades que apresentarem certificação de Sistema de Gestão Ambiental - SGA, nos termos da ABNT NBR 
ISO 14001, por empresa certificadora acreditada por sistema nacional ou internacionalmente reconhecido, poderá ser acrescido 1 (um) ano ao 
prazo de validade da LO ou LAS, respeitados os limites estabelecidos nesta Seção.
Art. 50- Os empreendimentos e atividades que exercem a produção, o manuseio, o transporte ou a armazenagem de produtos perigosos, que 
participarem de um Plano de Auxílio Mútuo - PAM, legalmente constituído e operante, terão o prazo de validade acrescido de 1 (um) ano, 
quando da revalidação da LO ou concessão da LAS, respeitados os limites estabelecidos nesta Seção.
§1° Para a concessão do benefício de acréscimo, a participação voluntária no Plano de Auxílio Mútuo - PAM deverá ser comprovada pela apre-
sentação à SEMA de cópia autenticada do Termo de Adesão e do Estatuto do PAM constando da assinatura do representante legal da empresa 
participante, nos seguintes prazos:
I - até 120 (cento e vinte) dias do vencimento da Licença de Operação, quando será analisada concomitante com a sua revalidação;
II - quando da formalização do processo para obtenção da LAS, sendo analisada até a sua concessão.
§2° O empreendimento ou atividade que tenha incorrido em infração ambiental com decisão definitiva na esfera administrativa não fará jus 
ao benefício.
§3° Caso o empreendimento ou atividade tenha incorrido em infração ambiental após a concessão do benefício, terá este automaticamente 
cancelado, após a decisão definitiva na esfera administrativa.
Art. 51. A LAS concedida em virtude de ampliação ou modificação terá seu prazo de validade estabelecido de forma que seu vencimento 
coincida com o término de validade da LO ou da licença vigente, podendo a LAS, neste caso, ter validade superior à definida no Art. 47, se o 
empreendimento ou atividade tenha feito jus aos benefícios previstos nesta Seção.
Art. 52. A licença de operação concedida em virtude de ampliação ou modificação terá seu prazo de validade estabelecido de forma que seu 
vencimento coincida com o término de validade da LO vigente, podendo a LO, neste caso, ter validade superior à definida no Art. 47, se o 
empreendimento ou atividade tenha feito jus aos direitos previsto nesta Seção.
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Seção II
Da prorrogação de LI e LOP
Art. 53.  A LI poderá ser prorrogada mediante análise de requerimento do interessado, desde que a instalação já tenha sido iniciada e que no 
cômputo total de prazo, incluída a prorrogação, não sejam excedidos 6 (seis) anos.
Parágrafo único.  A prorrogação da LI deverá ser requerida com antecedência não inferior a 60 (sessenta) dias da data de seu vencimento, 
mediante requerimento do interessado acompanhado dos documentos exigidos pela SEMA.
Art. 54.  A prorrogação da LOP deverá ser requerida com antecedência não inferior a 60 (sessenta) dias da data de vencimento, mediante 
requerimento do interessado acompanhado dos documentos exigidos pela SEMA.
Art. 55.  Indeferido o requerimento de prorrogação e vencida a licença, deverá ser reiniciado todo o procedimento de licenciamento ambien-
tal, observada a fase, os estudos ambientais pertinentes e demais requisitos da legislação.
Seção III
Da revalidação da LO
Art. 56.  A revalidação da LO deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, 
fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até manifestação definitiva do órgão ambiental competente, mantida 
a obrigatoriedade do cumprimento das condicionantes, se existentes.
Art. 57.  Nas hipóteses de requerimento de revalidação de LO sem observância do prazo descrito no artigo anterior, as atividades de operação 
poderão ser suspensas ocorrendo o vencimento da licença, até manifestação definitiva do órgão ambiental competente, sob pena de aplica-
ção das sanções cabíveis.
Art. 58.  Caso não seja observado o prazo para protocolar o requerimento de revalidação de LO, a continuidade da operação concomitante-
mente com o trâmite de novo processo de regularização ambiental dependerá, a critério da SEMA, de assinatura de Termo de Ajustamento de 
Conduta, sem prejuízo da autuação por operar sem a devida licença ambiental, bem como demais penalidades porventura aplicáveis.
Art. 59.  Se, durante o prazo para manifestação acerca do requerimento de revalidação da LO, for constatada a realização de ampliação ou 
modificação do empreendimento ou atividade sem a devida regularização ambiental, o processo, sem prejuízo das sanções cabíveis, será ins-
truído com os documentos que registrem esse fato, e o requerimento de revalidação será arquivado, devendo o empreendedor requerer nova 
LO, em caráter corretivo, abrangendo a atividade ou empreendimento como um todo.
Art. 60.  Os empreendimentos de loteamento do solo urbano para fins exclusiva ou predominantemente residenciais, as infraestruturas de 
transporte e seus melhoramentos, os distritos industriais ou aqueles previstos em normas específicas, ficam dispensados da revalidação da LO 
de que trata esta Seção.
CAPÍTULO VI
DA COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO OU PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE
Art. 61. O órgão ambiental deverá ser comunicado nos casos de encerramento ou paralisação temporária de empreendimentos ou atividades, 
devendo constar da comunicação:
I – especificar se é o caso de encerramento definitivo ou de paralisação temporária das atividades;
II – informar a data em que ocorreu o encerramento definitivo, a paralisação temporária, ou a data prevista no caso de comunicação antecipa-
da;
III – informar os motivos do encerramento definitivo ou da paralisação temporária;
IV – comprovação do cumprimento das condicionantes estabelecidas, quando for o caso.
§ 1º O empreendedor é obrigado a fazer a comunicação da paralisação temporária ao órgão ambiental, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da paralisação, acompanhado de cronograma de desativação e reativação das atividades com a respectiva ART, bem como 
da comprovação do cumprimento das condicionantes estabelecidas no licenciamento.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o órgão ambiental poderá, justificadamente, suspender ou cancelar a licença, LAS ou o ato autorizativo 
vinculado ao procedimento de regularização ambiental.
§ 3º O empreendedor é obrigado a fazer a comunicação do encerramento ao órgão ambiental, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, acom-
panhado de cronograma de desativação do empreendimento ou atividades e de recuperação das áreas degradadas, bem como de relatório 
fotográfico e comprovação do cumprimento das condicionantes estabelecidas.
§ 4º Na hipótese do parágrafo terceiro, o órgão ambiental deverá cancelar a licença, LAS ou o ato autorizativo vinculado ao procedimento de 
regularização ambiental, ressalvados os casos em que o órgão ambiental verificar a necessidade de manutenção de algum (s) do (s) ato (s) 
autorizativo (s).
§5º O cronograma de desativação e reativação dos empreendimentos ou atividades poderá ser alterado mediante requerimento motivado do 
empreendedor e aprovação pela SEMA.
§ 6º: A obrigação de comunicar a paralisação temporária ou definitiva das atividades constará como condicionante das licenças de instalação 
e de operação, e seu descumprimento ensejará na aplicação de penalidades previstas na Lei Complementar nº 67/2012.
Art. 62.  A exigência de comunicação a que se refere o artigo anterior não se aplica nos seguintes casos:
I – atividades de extração mineral, de petróleo e de gás natural, que estão sujeitas às exigências da Deliberação Normativa Copam nº 127, de 
27 de novembro de 2008;
II – atividades de postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis, que 
estão sujeitas às exigências das Deliberações Normativas Copam nº 50, de 28 de novembro de 2001, e nº 108, de 24 de maio de 2007;
III – empreendimentos que operam sazonalmente, desde que se trate de paralisação rotineira das atividades, ainda que superior a 30 (trinta) 
dias, e que as considerações pertinentes para os períodos das paralisações sazonais tenham sido feitas na documentação que instruiu o pro-
cesso de regularização ambiental.
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CAPÍTULO VII
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Art. 63.  A Audiência Pública é a reunião de caráter público que tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do processo em análise 
e dos estudos ambientais, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.
Parágrafo Único: Caberá a realização de Audiência Pública para os empreendimentos de classes 3 e 4 da Deliberação Normativa COPAM nº 
74/2004, observada a vigência do convênio mediante o qual o licenciamento de empreendimentos/atividades de tais classes seja delegado ao 
Município.
Art. 64. A SEMA promoverá a realização de audiência pública, sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por um ou mais dos 
seguintes interessados:
I – Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II – Prefeito de Brumadinho;
III – Câmara Vereadores de Brumadinho;
IV – Entidade Civil legalmente constituída e em regular funcionamento, que atue no município;
V - 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, com indicação do respectivo representante no requerimento;
VI – o próprio empreendedor requerente da licença;
VII – o Presidente do CODEMA;
VIII – Presidente da Comissão de Licenciamento Ambiental do CODEMA;
IX – Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
§ 1º No caso de haver solicitação de audiência pública, nos termos deste artigo, e na hipótese da SEMA não realizá-la, a licença concedida não 
terá validade.
§ 2º A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos interessados.
§ 3º Em função da localização geográfica dos solicitantes, e da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o 
mesmo projeto e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.
Art. 65. A audiência pública será dirigida por representante do órgão ambiental municipal, que abrirá as discussões com os interessados pre-
sentes.
§1º Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata à qual será anexada todos os documentos escritos e assinados que forem entre-
gues ao presidente dos trabalhos durante a seção.
§2º A ata da audiência pública e seus anexos, servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final da SEMA.
§ 3º. Os procedimentos de realização de audiência pública serão os mesmos da Deliberação Normativa COPAM nº 12/1994 ou outra que vier 
substitui-la.
Art. 66. Em até 10 (dez) dias contados da formalização dos estudos ambientais pelo empreendedor, a SEMA publicará no diário Oficial do Mu-
nicípio a disponibilidade dos estudos ambientais para consulta aos interessados, e a abertura do prazo para solicitação de audiência pública.
Parágrafo Único: O prazo para solicitação de audiência pública será de 45 (quarenta e cinco dias) contados da publicação de que trata o caput 
deste artigo, improrrogáveis, prazo em que ficará suspensa a análise do processo, refletindo na contagem do respectivo prazo de análise.
CAPÍTULO VIII
DA INDENIZAÇÃO DOS CUSTOS DE ANÁLISE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 67. Os custos de análise do licenciamento ambiental serão indenizados pelo requerente, conforme prevê o Art. 29 da Lei Complementar nº 
67/2012.
Parágrafo único. É vedado o envio do processo para deliberação do CODEMA e a conseqüente emissão da licença, nem certificado de LAS, sem 
a quitação integral dos custos.
Art. 68. Os valores referentes aos custos de análise serão fixados no Anexo III desta Deliberação Normativa.
§ 1º. Além dos custos de análise fixados no Anexo III, conforme os casos, a regularização ambiental poderá carecer de outras taxas, como a 
taxa de vistoria prévia para emissão de FOB, e a taxa de reposição florestal, que serão cobradas nos termos do Anexo VIII da Lei Complementar 
nº 67/2012.
§ 2º. A análise do requerimento de licença ambiental em caráter corretivo dependerá de indenização dos custos de análise inerente à fase em 
que se encontra o empreendimento, bem como das licenças anteriores, não obtidas e que já eram exigidas antes desta Deliberação.
Art. 69. A indenização dos custos de análise não garantem o deferimento dos requerimentos de licença ambiental, nem dão o direito ao 
requerente de iniciar a instalação ou o funcionamento das atividades antes da conclusão das análises pelo órgão técnico, e do respectivo 
julgamento pelo CODEMA.
Art. 70.  Ficam isentos dos custos de análise de requerimentos de licenças ambientais e de LAS:
I – os produtores rurais, as microempresas, os microempreendedores individuais e as unidades produtivas em regime de agricultura familiar, 
assim definidas, respectivamente, em lei estadual e federal, mediante apresentação de documento comprobatório atualizado, emitido pelo 
órgão competente;
II – as associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis, mediante apresentação de documento comprobatório atualizado 
emitido pelo órgão competente;
III – os empreendimentos de titularidade da própria administração municipal.
Parágrafo único – A isenção estabelecida por este artigo incidirá também nos casos de ampliação, modificação ou revalidação, desde que 
fique demonstrada a continuidade da condição geradora.
Art. 71.  A análise de estudos ambientais elaborados para áreas contíguas com características ambientais semelhantes poderá ser indenizada 
por um único custo, desde que o estudo ambiental tenha abordado todas as áreas contíguas quanto aos diagnósticos e prognósticos, incluin-
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do as propostas de medidas mitigadoras.
CAPÍTULO IX
DAS ANUÊNCIAS DO MUNICÍPIO E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 72.  A manifestação obrigatória da Prefeitura Municipal de que trata o Art. 10 da Resolução CONAMA nº 237/1997, relativa à compatibili-
dade do empreendimento/atividade em relação às leis e regulamentos administrativos do Município, nos casos em que o próprio município é 
o ente licenciador, não será exigida no FOB, e sanada internamente, por meio de manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento, que 
será solicitada à mencionada secretaria pelo órgão técnico licenciador.
Art. 73. Nos casos em que o empreendimento estiver localizado em unidade de conservação municipal de uso sustentável, ou em zona 
de amortecimento de unidade de conservação municipal de proteção integral, e que seja o CODEMA o órgão gestor dessas Unidades de 
Conservação, a anuência da Unidade será emitida concomitantemente com o licenciamento ambiental propriamente dito, devendo a análise 
ambiental considerar as regras de administração das UC previstas em seu Plano de Manejo ou Zoneamento Ecológico Econômico.
Art. 74. Nos casos em que o empreendimento estiver localizado dentro ou em zonas de amortecimento de unidades de conservação estaduais 
que possuam conselhos consultivos ou deliberativos, como a APA SUL RMBH, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça e o Monumento Natu-
ral Serra da Moeda, a anuência dos órgãos não será exigida no FOB e solicitada pelo órgão municipal licenciador.
Parágrafo Único: No caso em que o empreendimento estiver localizado na APE do Sistema Rio Manso, a obrigatoriedade da anuência constará 
expressamente no FOB, e deverá ser obtida pelo empreendedor junto ao órgão gestor da APE, e juntada na formalização do processo.
Art. 75. A anuência do Estado, e/ou do IBAMA, para supressão de vegetação de mata atlântica será obtida pelo órgão licenciador.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 76. As intervenções ambientais em vegetação, área de preservação permanente, movimentação de terra, supressão de espécie protegida 
e outras eventualmente aprovadas pelo CODEMA vinculadas ao processo de licenciamento ambiental deverão constar expressamente no 
certificado de licença ambiental.
Art. 77. As disposições previstas nesta Deliberação Normativa aplicam-se aos processos administrativos de regularização ambiental em trâmite 
na SEMA.
Art. 78. As atividades que passaram a ter o licenciamento ambiental exigido a partir desta Deliberação Normativa deverão ser notificados pela 
SEMA a obterem a licença ambiental corretiva no momento em que forem renovar o Alvará de Localização e Funcionamento do próximo ano, 
ficando o licenciamento ambiental propriamente dito, ainda que simplificado, fixado como uma condicionante para a renovação do alvará no 
ano posterior à notificação.
Art. 79. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do CODEMA, ad referendum do Plenário.
Art. 80.  Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, 27 de setembro de 2013.
Original assinada
Hernane Abdon de Freitas
Presidente do CODEMA
ANEXO I
Tabela 1: ATIVIDADES COM PORTE INFERIOR AO LISTADO NA DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 74/2004 (minuta de revisão), SUJEITAS AO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO PELO MUNICÍPIO

Código Atividade Potencial poluidor 
geral (DN 74)

Porte inferior à DN 74, sujeito ao LAS 
Municipal

B-01-01-5 Britamento de pedras para construção, inclusive 
mármore, ardósia, granito e outras pedras

M Área útil > 0,5 hectare

B-01-03-1 Fabricação de Cerâmica vermelha (telhas, tijolos e outros 
artigos de barro cozido)

P Matéria prima processada ≥ 1.200 t/ano

B-01-08-2 Fabricação e elaboração de vidro e cristal, inclusive a 
partir de reciclagem

M Capacidade instalada ≤ 340 t/ano

B-01-09-0 Aparelhamento, beneficiamento, preparação e 
transformação de minerais não metálicos, não associados 
a extração

M Área útil ≥ 0,02 hectares

B-05-04-5 Fabricação de estruturas metálicas e artefatos de 
trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos, sem 
tratamento químico superficial, exclusive móveis.

M Área útil ≥ 0,5 hectare

B-07-2-1 Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios 
sem tratamento térmico superficial.

M Área útil ≥ 0,5 hectare

B-10-07-0 Tratamento químico para preservação de madeira G Produção nominal ≥ 500 m3/ano
C-02-06-2 Fabricação de artefatos de borracha tais como peças e 

acessórios para veículos, máquinas e aparelhos, correias, 
canos, tubos, artigo para uso doméstico, galochas e 
botas, etc., inclusive artigos de vestuário e equipamentos 
de segurança.

M Área útil ≥ 0,05 hectare
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C-07-02-1 Modelagem de termoplástico não organo-clorado, sem a 
utilização de matéria prima reciclada ou com a utilização 
de matéria prima reciclada a seco, com utilização de tinta 
para gravação

M Capacidade instalada ≥ 0,5 t/dia

C-07-03-1 Modelagem de termoplástico não organo-clorado, com 
utilização de matéria prima reciclada a base de lavagem 
com água, sem utilização de tinta para gravação

M Capacidade instalada ≥ 0,5 t/dia

C-07-04-8 Modelagem de termoplástico não organo-clorado, com 
utilização de matéria prima reciclada a base de lavagem 
com água, com utilização de tinta para gravação

M Capacidade instalada ≥ 0,5 t/dia

C-07-05-6 Modelagem de termoplástico organo-clorado, sem a 
utilização de matéria prima reciclada ou com a utilização 
de matéria prima reciclada a seco

M Capacidade instalada ≥ 0,5 t/dia

C-07-06-4 Modelagem de termofixo ou endurente. M Capacidade instalada ≤ 0,5 t/dia
C-07-07-2 Outras indústrias de transformação de termoplásticos, 

não especificadas ou não classificadas
M Capacidade instalada ≤ 0,5 t/dia

C-08-02-8 Recuperação de resíduos têxteis M Área útil ≤ 0,2 hectares
C-08-03-6 Fiação de algodão, seda animal, lã, fibras duras e fibras 

artificiais sem acabamento.
M Capacidade instalada ≥ 0,1 t/dia

C-08-05-2 Tecelagem plana de fibras naturais e sintéticas, sem 
acabamento e com engomagem

M Capacidade instalada ≥ 0,1 t/dia

C-08-07-9 Fiação e tecelagem plana e tubular com fibras naturais e 
sintéticas sem acabamento, exclusive tricô e crochê

M Capacidade instalada ≥ 0,1 t/dia

C-09-01-6 Facção e confecção de roupas, peças de vestuário e 
artefatos diversos de tecidos com lavagem, tingimento 
e outros acabamentos.

G Número de unidades processadas ≥ 100 
unidades/dia

C-09-02-4 Facção e confecção de artefatos diversos de couros 
(exclusive calçados)

M Número de unidades processadas ≥ 100 
unidades/dia

C-10-06-5 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria, ourivesaria 
e lapidação

M Área útil <0,04 hectares

C-10-07-3 Fabricação de instrumentos musicais, inclusive elétricos M Área útil <0,04 hectares
D-01-01-5 Torrefação e moagem de grãos M Capacidade instalada ≥ 0,5 t de produto/

dia
D-01-01-6 Industrialização da mandioca para produção de farinhas 

e polvilho
G Capacidade instalada ≥ 1 t/dia de matéria

D-01-02-3 Abate de animais de pequeno porte (aves, coelhos, rãs, 
etc)

G Capacidade instalada ≥ 100 cabeças/dia

D-01-03-1 Abate de animais de médio e grande porte (suínos, 
ovinos, caprinos, bovinos, equinos, bubalinos, muares, 
etc.)

G Capacidade instalada < 2 cabeças/dia

D-01-03-2 Preparação do pescado M Capacidade instalada ≥ 0,5 t/dia
D-01-04-1 Industrialização da carne, inclusive desossa, charqueada 

e preparação de conservas
M Capacidade instalada ≥ 0,5 t de produto/

dia
D-01-05-8 Processamento de subprodutos de origem animal para 

produção de sebo, óleos e farinha
M Capacidade instalada <0,5 t de matéria 

prima /dia
D-01-09-0 Refinação e preparação de óleos e gorduras vegetais, 

produção de manteiga de cacau e de gorduras de origem 
animal destinadas à alimentação.

M Capacidade instalada ≥ 5 t de matéria 
prima/dia

E-01-01-5 Implantação ou duplicação de rodovia G Extensão ≥ 5 km
E-01-04-1 Ferrovia G Extensão ≥ 5 km
E-03-01-8 Barragem de saneamento G Área inundada ≥ 5 hectares
E-03-05-0 Interceptores, emissários, elevatórias e reversão de 

esgoto
P Vazão máxima prevista ≥ 20 l/s

E-04-01-4 Loteamento do solo urbano para fins exclusiva ou 
predominantemente residenciais

M Área total ≥ 5 hectares (indiferentemente 
da densidade populacional)

F-03-02-6 Centro de pesquisa científica e tecnológica, com 
laboratório de análises físico-químicas e biológicas em 
áreas urbanas.

G Área construída ≥ 500 m2

F-03-03-4 Centro de pesquisa científica e tecnológica, não 
classificada, exclusive de pesquisa nuclear.

M Área construída ≥ 500 m2
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F-04-01-4 Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques 
temáticos e autódromos

G Área útil ≥ 5 hectares

F-04-02-2 Parque Cemitério M Área útil ≥ 3 hectares
F-04-03-0 Estabelecimentos prisionais M Área útil ≤ 10 hectares
F-06-02-5 Lavanderia industrial com tingimento, amaciamento e 

outros acabamentos em roupas, peças do vestuário e 
artefatos diversos de tecidos

G Número de unidades processadas ≥ 100 
unidades/dia

F-06-03-3 Serigrafia G Área construída ≥ 100 m2

G-01-03-1 Culturas anuais excluindo a olericultura M Área útil ≥ 50 hectares
G-02-01-1 Avicultura de corte e de reprodução P Número de cabeças ≥ 10.000 cabeças
G-02-02-1 Avicultura de postura M Número de cabeças ≥ 10.000 cabeças
G-02-03-8 Incubatório P Capacidade mensal de incubação ≥ 

500.000
G-02-04-6 Suinocultura (ciclo completo) M Número de cabeças ≥ 100
G-02-05-4 Suinocultura (crescimento e terminação) M Número de cabeças ≥ 100
G-02-08-9 Criação de equinos, muares, ovinos, caprinos, bovinos de 

corte e búfalos de corte (confinados)
M Número de cabeças ≥ 200

G-02-10-0 Criação de ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos 
de corte (extensivo)

P Número de cabeças ≥ 500

G-02-12-7 Aquicultura convencional e/ou unidade de pesca 
esportiva tipo pesque-pague

M Área inundada ≥ 1,0 hectares

G-02-13-5 Aquicultura de tanque e rede M Volume útil ≥ 160 m3

Tabela 2. ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS NA DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 74/2004, SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO MUNICIPAL

Código Atividade Pot. Poluidor Parâmetro
M-01 Apicultura Ar: P, Água: P

Solo: P, Geral: P
Número de colmeias ≥ 01

M-02 Meliponicultura Ar: P, Água: P
Solo: P,Geral: P

Número de colmeias ≥ 40

M-03 Lavagem de veículos Ar: G, Água: G
Solo: G, Geral: G

Número de veículos pequenos/dia  ≥ 5 
ou nº de veículos grandes ≥ 2

M-04 Comércio varejista em geral Ar: P, Água: M
Solo: M, Geral: M

Número de empregados ≥ 10 ou área 
útil ≥ 500 m2

M-05 Complexos comerciais Ar: P, Água: M
Solo: M, Geral: M

Área útil ≥ 500 m2

M-06 Condomínios verticais residenciais Ar: P, Água: M
Solo: G, Geral: M

Número de unidades domiciliares 
(apartamentos) ≥ 6

M-07 Restaurantes e similares (bares, pizzarias, 
lanchonete, etc)

Ar: M, Água: M
Solo: M, Geral: M

Área útil ≥ 250 m2

M-08 Prestação de serviços de coleta, transporte e/ou 
destinação de efluentes sanitários (locação de 
banheiros químicos, limpa-fossa, etc)

Ar: M, Solo: G
Água: G, Geral: G

Número de banheiros químicos ≥ 5 ou 
volume recolhido ≥ 8 m3/dia

M-09 Hotéis, motéis e/ou pousadas Ar: P, solo: M; água: M. Geral: M Capacidade de hospedagem ≥ 25 
pessoas ou área útil ≥ 2000 m²

M-10 Estabelecimento comercial atacadista ou varejista 
de animais vivos, alimentos para animais e matérias 
primas agrícolas, exceto café e soja

Ar: P; solo: P; água: P Número de animais ≥ 20, ou área útil ≥ 
200 m²

ANEXO II – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Quadro 1: Documentação básica para protocolo de FCE
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1. Formulário de Caracterização do Empreendimento – FCE;
2. Cópia do Contrato Social e suas alterações;
3. Cópia do Certificado de Inscrição no CNPJ;
4. Croqui de localização do empreendimento;
5. Documentos pessoais (identidade e CPF) do representante legal;
6. Certidão de registro de imóveis de inteiro teor atualizada (no máximo 06 meses);
7. Cópia do contrato de locação do imóvel ou arrendamento, ou termo de permissão de uso assinada pelo proprietário, se for o caso.
8. Taxa de vistoria devidamente quitada, conforme Anexo VIII da LC nº 67/2012;
9. Manifestação da Secretaria de Planejamento (a ser obtida em trâmite interno entre a SEMA e a SEPLAC);
10. Cópias das licenças ambientais anteriores, expedidas pelo Estado ou pelo Município.
11. Cópia dos projetos, plantas, etc. (se possuir).

Quadro 2: Documentação básica para expedição de Certidão de Dispensa do Licenciamento Municipal pela SEMA
1. Formulário de Caracterização do Empreendimento – FCE;
2. Cópia do Contrato Social e suas alterações;
3. Cópia do Certificado de Inscrição no CNPJ;
4. Croqui de localização do empreendimento;
5. Documentos pessoais (identidade e CPF) do representante legal;
6. Certidão de registro de imóveis de inteiro teor atualizada (no máximo 06 meses);
7. Cópia do contrato de locação do imóvel ou arrendamento, ou termo de permissão de uso assinada pelo proprietário, se for o caso.
8. Taxa de vistoria devidamente quitada, conforme Anexo VIII da LC nº 67/2012;
9. Manifestação da Secretaria de Planejamento (a ser obtida em trâmite interno entre a SEMA e a SEPLAC);
10. Cópias das licenças ambientais anteriores, expedidas pelo Estado ou pelo Município.
11. Cópia dos projetos, plantas, etc. (se possuir).
Documentação a ser juntada após a emissão de certidão de dispensa
1. Termo de Responsabilidade (a ser assinado pelo empreendedor em até 10 dias a contar da expedição da certidão de dispensa).



Brumadinho, 1 de outubro de 2013 Página 23 de 31Diário Oficial de Brumadinho - Edição 45

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

Quadro 3: Documentação básica e estudos a constar no Formulário de Orientação Básica – FOB para obtenção de Licença Ambiental 
Simplificada – LAS
Prazo para formalização (validade do FOB): 60 (sessenta) dias
1. Requerimento de Licença Ambiental Simplificada
2. Cópia do FCE;
3. Cópia do Contrato Social e suas alterações;
4. Cópia do Certificado de Inscrição no CNPJ;
5. Documentos pessoais (identidade e CPF) do representante legal;
6. Certidão de registro de imóveis de inteiro teor atualizada (06 meses);
12. Cópia do contrato de locação do imóvel ou arrendamento, ou termo de permissão de uso assinada pelo proprietário, se for o caso.
7. Cópias das licenças ambientais anteriores, expedidas pelo Estado ou pelo Município.
8. Cópia do FOB;
9. Relatório Ambiental Simplificado, conforme termo de referência disponibilizado pela SEMA, com a respectiva ART do profissional 

responsável pela elaboração;
10. Anotação de responsabilidade técnica do profissional responsável pelo gerenciamento dos aspectos ambientais da atividade fim do 

licenciamento;
11. Cópia do certificado de direito do uso da água ou cópia do comprovante de formalização do processo de outorga, e cópia dos respectivos 

estudos (se for o caso);
12. Manifestação do (s) órgão (s) gestores de unidade de conservação (se for o caso);
13. Projeto de instalação do empreendimento (em três vias) com respectiva ART assinada pelo profissional e pelo proprietário/empreendedor;
14. Alvará de construção expedido pela Secretaria de Planejamento (trâmite interno entre a SEMA e a SEPLAC);
15. Projeto de terraplanagem, conforme legislação municipal (se for o caso);
16. Termo de compromisso de averbação de reserva legal, ou certidão de registro de imóveis atualizada, constando a reserva averbada (se for 

o caso);
17. Estudo ou Relatório de Impacto de Vizinhança (se for o caso);
18. Estudo ou Relatório de Impacto de Circulação (se for o caso);
19. Taxa de análise do licenciamento ambiental devidamente quitada;
20. Manifestação do DNPM considerando satisfatório o Plano de Aproveitamento Econômico, ou concedendo alvará de pesquisa, ou guia de 

utilização, ou outro título aplicável ao caso (se for o caso);
21. Certidão negativa de débitos de natureza ambiental expedida pela Secretaria de Fazenda do Município;
22. Cópia do Alvará Sanitário (se for o caso);
23. Cópia da publicação do requerimento de licença em jornal de circulação regional (o empreendedor terá até 10 dias para providenciar 

a publicação e até 45 dias, a contar da formalização dos estudos e documentos listados no FOB, para apresentar o comprovante de 
publicação do requerimento).

24. Autorização para intervenção em vegetação, com respectiva anuência do estado quando for o caso.
25. Laudo de uso antrópico consolidado em APP, por profissional habilitado com a respectiva ART (quando for o caso);
26. Laudo de inexistência de alternativa locacional para intervenção em APP e em vegetação do bioma mata atlântica, por profissional 

habilitado com a respectiva ART (quando for o caso);
27. Cópia digital acompanhada de declaração atestando que a cópia digital confere com o conteúdo original impresso.
28. Outros estudos ou documentos que se façam necessários, a critério da SEMA;
Documentação a ser juntada após a concessão da licença ambiental simplificada:
1. Cópia da publicação da concessão de licença em jornal de circulação regional (o empreendedor terá até 10 dias para providenciar a 

publicação e até 45 dias contados da concessão da licença para juntar no processo a cópia da publicação da concessão da licença em 
jornal de circulação regional);

2. Termo de Responsabilidade (a ser assinado pelo empreendedor em até 10 dias contados da concessão da licença).
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Quadro 4: Documentação básica e estudos a constar no Formulário de Orientação Básica – FOB para obtenção de Licença Prévia, em 
processos de licenciamento convencional

Prazo para formalização (validade do FOB):
180 (cento e oitenta) dias para RCA
360 (trezentos e sessenta dias) dias para EIA/RIMA
1. Requerimento de Licença Prévia;
2. Cópia do FCE;
3. Cópia do Contrato Social e suas alterações;
4. Cópia do Certificado de Inscrição no CNPJ;
5. Documentos pessoais (identidade e CPF) do representante legal;
6. Certidão de registro de imóveis de inteiro teor atualizada;
7. Cópias das licenças ambientais anteriores, expedidas pelo Estado ou pelo Município.
8. Cópia do FOB;
9. Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, ou Relatório de Impacto Ambiental - RCA, conforme 

termo de referência disponibilizado pela SEMA, com as respectivas ART dos profissionais responsáveis pela elaboração;
10. Cópia do certificado de direito do uso da água; ou do requerimento de outorga e cópia dos estudos técnicos apresentados ao Estado para 

fins de outorga (se for o caso);
11. Manifestação do (s) órgão (s) gestores de unidade de conservação (se for o caso);
12. Termo de compromisso de averbação de reserva legal, ou certidão de registro de imóveis atualizada, constando a reserva averbada (se 

for o caso);
13. Estudo ou Relatório de Impacto de Vizinhança (se for o caso);
14. Estudo ou Relatório de Impacto de Circulação (se for o caso);
15. Estudo de viabilidade urbanística (se for o caso);
16. Taxa de análise do licenciamento ambiental devidamente quitada;
17. Manifestação do DNPM concedendo alvará de pesquisa, outorga de lavra, ou guia de utilização, ou outro título aplicável ao caso (se for o 

caso);
18. Certidão negativa de débitos de natureza ambiental expedida pela Secretaria de Fazenda do Município;
19. Laudo de uso antrópico consolidado em APP, por profissional habilitado com a respectiva ART (quando for o caso);
20. Laudo de inexistência de alternativa locacional para intervenção em APP e em vegetação do bioma mata atlântica, por profissional 

habilitado com a respectiva ART (quando for o caso);
21. Manifestação do IEPHA, IPHAM e outros órgãos relacionados com a gestão do patrimônio histórico, artístico e arqueológico (quando for 

o caso);
22. Taxa de análise do licenciamento ambiental devidamente quitada;
23. Cópia da publicação do requerimento de licença em jornal de circulação regional (o empreendedor terá até 10 dias para providenciar 

a publicação e até 45 dias, a contar da formalização dos estudos e documentos listados no FOB, para apresentar o comprovante de 
publicação do requerimento).

24. Cópia digital acompanhada de declaração atestando que a cópia digital confere com o conteúdo original impresso.
25. Outros estudos ou documentos que se façam necessários, a critério da SEMA;
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Documentação a ser acrescentada caso o empreendimento implique em supressão de vegetação nativa primária ou secundária do 
bioma Mata Atlântica em estágio médio ou avançado de regeneração, em área superior a 3 hectares (Com base na Instrução 
Normativa IBAMA nº 05, de 20/04/2011):

1. Certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal do empreendedor, da equipe consultora e dos integrantes da equipe técnica;
2. Dados do proprietário ou possuidor da área a ser suprimida;
3. Dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula ou certidão atualizada do imóvel no Registro Geral do Cartório do Registro 

de Imóveis, ou comprovante de posse;
4. Outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria de Patrimônio da União, em se tratando de terrenos da marinha e acrescidos de 

marinha, bem como nos demais bens de domínio da União, na forma estabelecida no Decreto-Lei nº 9.760, de 1946;
5. Declaração de utilidade pública ou de interesse social do empreendimento, quando for o caso;
6. Plantas e mapas georreferenciados do empreendimento contendo as áreas de influência direta e indireta, poligonal de área de vegetação 

objeto de corte ou supressão com a indicação das coordenadas dos seus vértices, cobertura vegetal classificada por estágios sucessionais 
de regeneração natural, unidades amostrais do levantamento fitossociológico/florístico e de fauna, hidrografia, relevo, residências e 
núcleos urbanos mais próximos, acessos, unidades de conservação federais, estaduais, municipais e particulares (RPPN), áreas de reserva 
legal averbadas e áreas de preservação permanente.

7. Levantamento florístico e fitossociológico da área a ser cortada ou suprimida, com vistas a determinar o estágio de regeneração 
da vegetação e a indicação da fotofisionomia original, elaborado com metodologia e suficiência amostral adequadas, observados os 
parâmetros estabelecidos no art. 4º, § 2º da Lei nº 11.428, de 2006, e as definições constantes das resoluções do CONAMA de que trata o 
caput do referido artigo. O levantamento florístico deverá considerar espécies arbóreas, arbustivas, palmeiras arborescentes, pteridófitas, 
herbáceas, epífitas e trepadeiras, e ser realizado em todos os estratos da vegetação (herbáceo, arbustivo e arbóreo), indicando as espécies 
consideradas raras, endêmicas, bioindicadoras, ameaçadas de extinção e legalmente protegidas;

8. Inventario de fauna de vertebrados terrestres e aquáticos da área do empreendimento, indicando-se as espécies endêmicas, ameaçadas 
de extinção e migratórias, segundo as listas oficiais nacional e estadual;

9. Estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos com a supressão;
10. Descrição das atividades a serem desenvolvidas na área a ser suprimida;
11. Cronograma de execução previsto;
12. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos responsáveis pelos estudos técnicos de flora, fauna e topografia
Observações: 
a) Os estudos ambientais devem ser entregues em formatos impresso e digital;
Os arquivos vetoriais de plantas e mapas na versão digital devem estar no formato “shapefile”, em escala de pelo menos 1:2000;
b) Os arquivos matriciais (raster) devem estar incluídos na versão digital no formato “geotiff” e reproduzirem imagens de satélite multiespectrais 

ortoretificadas de resolução nominal e pelo menos 05 metros e ou ortofotos colorida com “bufer” em relação ao limite da propriedade de 
05 km para a supressão de vegetação de 03 a 50 hectares e de 10 km para supressão de vegetação acima de 50 ha;

c) Todos os arquivos vetoriais e matriciais (raster) deverão atender as seguintes especificações técnicas: coordenadas na projeção UTM, com 
fuso correspondente à região, e datum horizontal SIRGAS 2000;

d) A qualquer tempo e sempre que necessário o IBAMA poderá solicitar dados e informações  complementares de forma a subsidiar sua 
análise e manifestação.

Documentação a ser juntada após a concessão da licença ambiental:
1. Cópia da publicação da concessão de licença em jornal de circulação regional (o empreendedor terá até 10 dias para providenciar a 

publicação e até 45 dias contados da concessão da licença para juntar no processo a cópia da publicação da concessão da licença em 
jornal de circulação regional).
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Quadro 5: Documentação básica e estudos a constar no Formulário de Orientação Básica – FOB para obtenção de Licença de Instalação, 
em processos de licenciamento convencional
Prazo para formalização (validade do FOB): 90 (noventa) dias

1. Requerimento de Licença de Instalação;
2. Cópia do FCE;
3. Cópia do Contrato Social e suas alterações;
4. Cópia do Certificado de Inscrição no CNPJ;
5. Documentos pessoais (identidade e CPF) do representante legal;
6. Certidão de registro de imóveis de inteiro teor atualizada;
7. Cópias das licenças ambientais anteriores, expedidas pelo Estado ou pelo Município.
8. Cópia do FOB;
9. Plano de Controle Ambiental - PCA, conforme termo de referência disponibilizado pela SEMA, com as respectivas ART dos profissionais 

responsáveis pela elaboração;
10. Inventário florestal e/ou Plano de utilização pretendida (quando a intervenção em vegetação for casada com o licenciamento);
11. Cópia da Autorização para intervenção ambiental (quando a intervenção tiver sido obtida separada do licenciamento);
12. Cópia do certificado de direito do uso da água ou comprovante de formalização do processo de outorga junto ao Estado, e seus 

respectivos estudos (se for o caso);
13. Taxa de análise do licenciamento ambiental devidamente quitada;
14. Manifestação do DNPM concedendo outorga de lavra, ou guia de utilização, ou outro título aplicável ao caso (se for o caso);
15. Certidão negativa de débitos de natureza ambiental expedida pela Secretaria de Fazenda do Município;
16. Relatório de Cumprimento das Condicionantes da LP;
17. Projeto de instalação do empreendimento (em três vias) com respectiva ART assinada pelo profissional e pelo proprietário/

empreendedor;
18. Alvará de construção expedido pela Secretaria de Planejamento (trâmite interno entre a SEMA e a SEPLAC);
19. Projeto de terraplanagem, conforme legislação municipal (se for o caso);
20. Cópia da publicação do requerimento de licença em jornal de circulação regional (o empreendedor terá até 10 dias para providenciar 

a publicação e até 45 dias, a contar da formalização dos estudos e documentos listados no FOB, para apresentar o comprovante de 
publicação do requerimento).

21. Cópia digital acompanhada de declaração atestando que a cópia digital confere com o conteúdo original impresso.
22. Outros estudos ou documentos que se façam necessários, a critério da SEMA;
Documentação a ser juntada após a concessão da licença ambiental:
1. Cópia da publicação da concessão de licença em jornal de circulação regional (o empreendedor terá até 45 dias contados da concessão 

da licença para juntar no processo a cópia da publicação da concessão da licença em jornal de circulação regional);
2. Cópia do comprovante de quitação da taxa de reposição florestal (quando a intervenção em vegetação estiver integrada ao 

Licenciamento Municipal).
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Quadro 6 : Documentação básica e estudos a constar no Formulário de Orientação Básica – FOB para obtenção de Licença 
de Operação, em processos de licenciamento convencional
Prazo para formalização (validade do FOB): 90 (noventa) dias
1. Requerimento de Licença de Operação;
2. Cópia do FCE;
3. Cópia do Contrato Social e suas alterações;
4. Cópia do Certificado de Inscrição no CNPJ;
5. Documentos pessoais (identidade e CPF) do representante legal;
6. Certidão de registro de imóveis de inteiro teor atualizada;
7. Cópias das licenças ambientais anteriores, expedidas pelo Estado ou pelo Município.
8. Cópia do FOB;
9. Cópia do certificado de direito do uso da água (se for o caso);
10. Manifestação do DNPM concedendo alvará de pesquisa, ou outorga de lavra, ou guia de utilização, ou outro título aplicável ao caso (se for 

o caso);
11. Certidão negativa de débitos de natureza ambiental expedida pela Secretaria de Fazenda do Município;
12. Relatório de cumprimento das condicionantes da Licença Prévia e da Licença de Instalação;
13. Laudo radiométrico, em caso de antenas de telecomunicações, conforme o Capítulo XI da Lei Complementar nº 67/2012;
14. Taxa de indenização dos custos de análise devidamente quitada.
15. Comprovação de atendimento das compensações ambientais previstas no Art. 36 da Lei Federal nº 9985/2000, do Art. 36 da Lei Estadual 

nº 14309/2002, e Art. 32 da Lei Federal nº 11428/2006 e outras eventualmente exigíveis;
16. Cópia da publicação do requerimento de licença em jornal de circulação regional (o empreendedor terá até 10 dias para providenciar 

a publicação e até 45 dias, a contar da formalização dos estudos e documentos listados no FOB, para apresentar o comprovante de 
publicação do requerimento).

23. Cópia digital acompanhada de declaração atestando que a cópia digital confere com o conteúdo original impresso.
17. Outros estudos ou documentos que se façam necessários, a critério da SEMA;
Documentação a ser juntada após a concessão da licença ambiental:
1. Cópia da publicação da concessão de licença em jornal de circulação regional (o empreendedor terá até 10 dias para providenciar a 

publicação, e 45 dias contados da concessão da licença para juntar no processo a cópia da publicação da concessão da licença em jornal 
de circulação regional);

Quadro 7 : Documentação básica e estudos a constar no Formulário de Orientação Básica – FOB para obtenção de Revalidação de Licença de 
Operação
Prazo para formalização  (validade do FOB): 90 (noventa) dias
1. Requerimento de Revalidação de Licença de Operação;
2. Cópia do FCE;
3. Cópia do Contrato Social e suas alterações;
4. Cópia do Certificado de Inscrição no CNPJ;
5. Documentos pessoais (identidade e CPF) do representante legal;
6. Certidão de registro de imóveis de inteiro teor atualizada;
7. Cópias das licenças ambientais anteriores, expedidas pelo Estado ou pelo Município, bem como das ampliações eventualmente ocorridas 

na vigência da licença anterior.
8. Cópia do FOB;
9. Cópia do certificado de direito do uso da água (se for o caso);
10. Manifestação do DNPM concedendo outorga de lavra, ou outro título aplicável ao caso (se for o caso);
11. Certidão negativa de débitos de natureza ambiental expedida pela Secretaria de Fazenda do Município;
12. Relatório de cumprimento das condicionantes da Licença de Operação anterior;
13. Relatório de Desempenho Ambiental – RADA do empreendimento, incluindo análise dos resultados de automonitoramento, etc;
14. Cópia de certificações que o empreendimento eventualmente possua;
15. Taxa de indenização dos custos de análise devidamente quitada.
16. Cópia da publicação do requerimento de licença em jornal de circulação regional (o empreendedor terá até 10 dias para providenciar 

a publicação e até 45 dias, a contar da formalização dos estudos e documentos listados no FOB, para apresentar o comprovante de 
publicação do requerimento).

17. Cópia digital acompanhada de declaração atestando que a cópia digital confere com o conteúdo original impresso.
18. Outros estudos ou documentos que se façam necessários, a critério da SEMA;
Documentação a ser juntada após a concessão da licença ambiental:
1. Cópia da publicação da concessão de licença em jornal de circulação regional (o empreendedor terá até 10 dias para providenciar a 

publicação, e 45 dias contados da concessão da licença para juntar no processo a cópia da publicação da concessão da licença em jornal 
de circulação regional).
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ANEXO III – VALORES PARA INDENIZAÇÃO DOS CUSTOS DE ANÁLISE DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

LICENCIAMENTO SEMA

TIPO/CLASSE 3 4

LICENÇA PRÉVIA - LP  R$                              6.897,70  R$                              9.656,78 

LICENÇA INSTALAÇÃO - LI  R$                              4.138,63  R$                              5.518,15 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO CORRETIVA- LP + LI = LIC  R$                            11.036,33  R$                            15.174,93 

LICENÇA OPERAÇÃO - LO  R$                              8.967,00  R$                            11.726,08 

LICENÇA OPERAÇÃO CORRETIVA - LP + LI + LO = LOC  R$                            20.003,33  R$                            26.901,00 

ANÁLISE EIA/RIMA

TIPO/CLASSE 3 4

EIA/RIMA  R$                              8.277,23  R$                            10.346,55 

REVALIDAÇÃO DE LO SEMA

TIPO/CLASSE 3 4

REVALIDAÇÃO DE LO  R$                              8.967,00  R$                            11.726,08 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (ANEXO I DESTA DN E CLASSES 1 E 2 DA DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 74/2004

TIPO/CLASSE  Anexo I e Classe 1  2 

LAS  R$                              1.103,63  R$                              1.655,45 
OBS: Os valores apresentados na tabela acima tiveram por base os valores praticados pela SUPRAM. Para efeito simplificador, os valores ex-
pressos em UFEMG (Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais) foram expressos em R$ (reais), e não em UFB (Unidade Fiscal de Brumadinho). 
Tal medida visa facilitar a compreensão do leitor, já que os valores de UFEMG são consideravelmente distintos da UFB (a UFEMG em 2013 equi-
vale a R$ 2,5016, e a UFB corresponde a R$ 100,00). Conforme o Termo de Cooperação celebrado entre o Estado e a SEMAD, as taxas praticadas 
pelo município não podem ultrapassar as cobradas pelo Estado.
ANEXO IV – GLOSSÁRIO DE TERMOS AMBIENTAIS UTILIZADOS NESTA NORMA 
ÁREA CONSTRUÍDA: É o somatório das áreas ocupadas pelas edificações existentes dentro da área útil. A área construída deverá ser expressa 
em metro quadrado (m²), exceto no caso da atividade de fabricação de pólvora e artigos pirotécnicos, quando deverá ser expressa em hectare 
(ha).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem 
estar das populações humanas.
ÁREA INUNDADA: Para barragens de hidrelétricas, barragens de perenização, barragens de saneamento e para descarga de fundo de represas 
em geral, área inundada corresponde ao reservatório, determinada pelo barramento com delimitação pelo nível d’água máximo projetado, 
expressa em hectare (ha). Para piscicultura convencional e para pesque-pague, área inundada é o somatório das áreas cobertas pelas lâminas 
ou espelhos d’água formados pelos tanques, expressa em hectare (ha).
ÁREA TOTAL: Área total para subestação de energia elétrica é a área efetivamente ocupada pelas instalações da subestação, devendo ser 
expressa em hectare (ha). Área total para loteamento do solo urbano é a área total da gleba de origem do loteamento, incluindo as áreas 
ocupadas por lotes e as demais áreas destinadas ao sistema de circulação, à implantação de equipamento urbano e comunitário, à compo-
sição paisagística, a espaços livres de uso público, as áreas remanescentes, etc., expressa em hectare (ha). Área total para portos, aeroportos 
e terminais de carga é a área patrimonial destinada aos vários usos e operações típicas da instalação, como por exemplo  atracagem, pouso, 
taxiamento, estacionamento, manobras, monitoramento, serviços de apoio, áreas de uso público, bem como a área da zona de amortecimen-
to dos impactos em relação à vizinhança imediata, expressa em hectare (ha).
ÁREA ÚTIL PARA AEROPORTOS: É o somatório das áreas de infraestrutura do aeroporto, incluídas as áreas dos setores de apoio, as áreas 
destinadas às pistas, aos terminais, aos estacionamentos de veículos e aeronaves, ao taxiamento, aos pátios, aos hangares, aos depósitos, às 
edificações e outras áreas de uso público. A área útil deve ser expressa em hectare (ha).
ÁREA ÚTIL PARA ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS: Para projeto agropecuário irrigado com infraestrutura coletiva, área útil é o somatório das 
áreas destinadas ao plantio, ficando excluídas do cômputo da área útil as áreas de parques, de reservas ecológica e legal, bem como as áreas 
consideradas de preservação permanente e de patrimônio natural. É expressa em hectare (ha).  
ÁREA ÚTIL PARA ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS: A área útil para determinados estabelecimentos industriais (inclusive quando associados à 
reciclagem) - É o somatório das áreas utilizadas pelo empreendimento para a consecução de seu objetivo social, incluídas, quando pertinen-
tes, as áreas dos setores de apoio, as áreas destinadas à circulação, estocagem, manobras e estacionamento, as áreas efetivamente utilizadas 
ou reservadas para disposição ou tratamento de efluentes e resíduos, bem como a área correspondente à zona de amortecimento dos impac-
tos em relação à vizinhança imediata. Ficam excluídas do cômputo da área útil as áreas de parques, de reservas ecológica e legal, bem como as 
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áreas consideradas de preservação permanente e de patrimônio natural. A área útil deve ser expressa em hectare (ha).
ÁREA ÚTIL PARA MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS: É o somatório das áreas dos talhões destinados à exploração, ficando excluídas do cômputo 
da área útil as áreas de parques, de reservas ecológica e legal, bem como as áreas consideradas de preservação permanente e de patrimônio 
natural. A área útil deve ser expressa em hectare (ha).
ÁREA ÚTIL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM MINERAÇÃO: As obras de infraestrutura em mineração são (pátio de resíduos, pátio de 
produtos e oficinas) correspondem ao somatório das áreas necessárias ao exercício da atividade de suporte considerada, incluindo as áreas 
destinadas aos sistemas de controle ambiental bem como as áreas de circulação, de estacionamento e de manobras. A área útil deve ser 
expressa em hectare (ha).
ÁREA ÚTIL PARA PESQUISA MINERAL: É o somatório das áreas necessárias à execução da pesquisa mineral, incluindo as áreas destinadas aos 
sistemas de controle ambiental bem como as áreas de circulação, de estacionamento, vias de acesso e praças de sondagem. A área útil deve 
ser expressa em hectare (ha).
ÁREA ÚTIL PARA PILHAS DE REJEITO E DE ESTERIL EM MINERAÇÃO: É a área ocupada pela base da pilha, acrescida das áreas destinadas aos 
respectivos sistemas de controle ambiental e de drenagem pluvial. A área útil deve ser expressa em hectare (ha).
ÁREA ÚTIL PARA PISCICULTURA EM TANQUE-REDE: É o somatório das áreas dos tanques-redes onde se realiza a criação de peixes. Especifica-
mente nesse caso a área útil deve ser expressa em metro quadrado (m²).
BARRAGENS DE SANEAMENTO: Barragens utilizadas para reservação/captação de água para abastecimento público, controle de cheias e 
diluição de efluentes domésticos.
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR: É o registro público eletrônico instituído pela Lei Federal nº. 12.651 de 2012, de âmbito nacional, obriga-
tório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base 
de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, e combate ao desmatamento.
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: É a capacidade máxima de armazenamento da instalação considerada. A capacidade de armazenagem 
deverá ser expressa em metro cúbico (m³), exceto no caso de unidades de armazenamento de grãos ou de sementes, quando deverá ser 
expressa em tonelada (t).
CAPACIDADE DE HOSPEDAGEM: É a capacidade máxima de hospedagem diária, expressa pelo número de pessoas hospedadas.
CAPACIDADE INSTALADA- É a capacidade máxima de produção do empreendimento ou atividade, a qual deverá ser informada levando-se em 
conta o porte e a quantidade de equipamentos de produção, bem como o número de empregados e a jornada de trabalho (horas/dia e dias/
semana). A capacidade instalada deverá ser expressa necessariamente na unidade explicitada no texto descritivo do porte do empreendimen-
to ou atividade.
CAPACIDADE MENSAL DE INCUBAÇÃO:  É a capacidade máxima mensal de produção de ovos incubados, devendo ser expressa em número de 
ovos por mês.
CERH: Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. É o órgão máximo deliberativo para assuntos relacionados com a Política Esta-
dual de Recursos Hídricos (Lei Estadual n. 13.199/99).
CERTIDÃO DE USO INSIGNIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS: Documento expedido pela Superintendência Regional de Meio Ambiente rela-
tiva à intervenção em recurso hídrico, das modalidades captação ou barramento, quando a vazão utilizada é considerada insignificante, nos 
termos da Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH nº 09/2004, observadas as exceções tratadas na não são 
aplicáveis nos casos definidos na Deliberação Normativa CERH nº 07, de 04 de novembro de 2002.
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: um mecanismo de responsabilização dos empreendedores causadores de significativo impacto ambiental pelo 
prejuízo que causam ao meio ambiente, quando tais prejuízos são irreversíveis ou impossíveis de serem mitigados ou controlados. A com-
pensação ambiental estabelecida pela Lei Federal nº 9985/2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, é 
cumprida em valores financeiros, direcionados para unidades de conservação atingidas pelo empreendimento, sendo que essa destinação é 
definida pela Câmara de Proteção à Biodiversidade – CPB do COPAM
COMPENSAÇÃO FLORESTAL: É a compensação ambiental relativa ao bioma Mata Atlântica, estabelecida pela Lei Federal nº 11.428/2006, Art. 
17, a qual é condicionante dos cortes ou supressões de vegetação do bioma Mata Atlântica, e consiste na destinação de área equivalente à 
extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma micro-
bacia hidrográfica, podendo ser cumprida também na forma de reposição florestal em área degradada.
CONAMA: sigla de Conselho Nacional de Meio Ambiente; é o órgão máximo deliberativo e normativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente 
– SISNAMA;
DENSIDADE POPULACIONAL BRUTA: É a relação entre a população prevista para ocupar o loteamento na sua fase de saturação e a área total 
do empreendimento(Pop/AT). Estima-se essa população a partir dos parâmetros urbanísticos a serem adotados para o empreendimento, 
conforme a legislação municipal (número de moradias x habitantes por moradia). A densidade populacional bruta deve ser expressa em hab/
ha (habitante por hectare).
DN COPAM nº 74/2004: Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, publicada em 02 de outubro de 2004, 
que estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor/degradador, de empreendimentos e atividades utilizadores 
de recursos ambientais passíveis de autorização ambiental de funcionamento ou de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências.
ESTUDOS AMBIENTAIS: São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados àlocalização, instalação, operação e 
ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida.
EXTENSÃO: É o parâmetro usado para os empreendimentos ou atividades ditas lineares e refere-se sempre ao comprimento total da instalação 
ou da obra considerada, devendo ser expresso em quilômetro (km).
FCE: FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. É a ficha preenchida pelo empreendedor contendo as informações básicas 
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sobre a identificação do empreendedor e do empreendimento, sua localização, as atividades realizadas e os parâmetros para enquadramento, 
as intervenções associadas, etc.
FOB: FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO BÁSICO: é o documento emitido pelo órgão licenciador ao empreendedor, contendo a relação de docu-
mentos e estudos ambientais que o empreendedor deve formalizar para seu requerimento de licença seja analisado.
FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL: é a entrega, pelo empreendedor ao órgão liceniciador, do requerimento de 
licença, acompanhado dos documentos, projetos e estudos relacionados no FOB.
IMPACTO AMBIENTAL: Qualquer alteração significativa no meio ambiente em um ou mais de seus componentes provocada por uma ação 
humana. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: a saúde, a segurança e o bem estar da população; as ativi-
dades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais (Resolução 
CONAMA nº 001/86).
INTERVENÇÃO AMBIENTAL CASADA: A intervenção ambiental cuja finalidade seja a implantação, ampliação ou operação de um empreendi-
mento ou atividade passível de licenciamento ambiental e que por isso é vinculada a um processo de licenciamento ambiental.
INTERVENÇÃO AMBIENTAL SOLTEIRA: A intervenção ambiental cuja finalidade não seja um empreendimento ou atividade passível de licencia-
mento ambiental e que por isso é desvinculada de um processo de licenciamento ambiental.
INTERVENÇÃO AMBIENTAL: são os procedimentos que alteram ou interferem no ambiente, como: a  supressão de cobertura vegetal nativa, 
com ou sem destoca, para uso alternativo do solo; intervenção com ou sem supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação 
permanente - APP; destoca em área remanescente de supressão de vegetação nativa; corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas 
vivas; manejo sustentável da vegetação nativa; regularização de ocupação antrópica consolidada em APP;  supressão de maciço florestal de 
origem plantada, tendo presença de sub-bosque nativo com rendimento lenhoso; supressão de maciço florestal de origem plantada, locali-
zado em área de reserva legal ou em APP; supressão de florestas nativas plantadas que não foram cadastradas junto ao Instituto Estadual de 
Florestas - IEF; aproveitamento de material lenhoso.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL: Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, am-
pliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente polui-
doras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso.
MATÉRIA-PRIMA PROCESSADA: É a quantidade máxima de produção da maromba, que deverá ser informada pelo empreendedor levando-
-se em conta a quantidade desses equipamentos de processo e a jornada de trabalho (horas/dia e dias/semana), devendo ser expressa em t 
argila/ano (tonelada de argila por ano).
NÚMERO DE CABEÇAS: É a quantidade máxima de animais existentes no empreendimento consideradas as diversas fases de produção - cria, 
recria e engorda, devendo ser expressa em número de cabeças (NC).
NÚMERO DE EMPREGADOS: É o número total de pessoas que trabalham no empreendimento, seja nas atividades de produção, seja nas ativi-
dades administrativas ou de suporte, incluídas as contratações de qualquer natureza cujo objeto seja a prestação não eventual de serviços.
NÚMERO DE MUDAS: É quantidade máxima de mudas produzidas no viveiro, devendo ser expressa em número de mudas produzidas por ano 
(mudas/ano).
NÚMERO DE UNIDADES PROCESSADAS: É a quantidade máxima de peças processadas, levando-se em conta o porte e a quantidade de equi-
pamentos de processo, bem como o número de empregados e o período diário de trabalho, devendo ser expressa em unidades/dia (unidades 
por dia).
OUTORGA PARA INTERVENÇÃO EM RECURSO HÍDRICO: É o ato administrativo pelo qual o órgão gestor dos recursos hídricos, estadual (no caso 
de rios de domínio do Estado) ou federal (no caso de rios de domínio da União), concede a um particular (pessoa física ou jurídica) ou direito 
de utilizar ou intervir nos recursos hídricos, que são considerados bens de domínio público pela Constituição da República de 1988.
PLANO DE MANEJO: É o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação se 
estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 
estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.
PRODUÇÃO NOMINAL: É a quantidade máxima produzida e/ou processada no empreendimento, a qual deverá ser informada pelo empreen-
dedor levando-se em conta o porte e número de equipamentos de produção, bem como o número de empregados e a jornada de trabalho 
(horas/dia e dias/semana). A produção nominal deverá ser expressa necessariamente na unidade explicitada no texto descritivo do porte do 
empreendimento ou atividade.
PROTEÇÃO INTEGRAL: É a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas pela interferência humana, admitindo apenas o uso 
indireto (isto é, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais) dos seus atributos naturais. 
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: procedimento administrativo realizado pelo município que abrange os procedimentos de licencia-
mento ambiental e intervenção ambiental. 
RESERVA LEGAL: Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do Art. 12 da Lei Federal nº 
12.651/2012, com a função de assegurar o uso econômico dos recursos naturais do modulo rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.
SEMA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Brumadinho. É o órgão técnico e executivo da 
política municipal de meio ambiente de Brumadinho.
SEMAD: sigla de Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. É o órgão do Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) responsável pela coordenação do Sistema Estadual. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: É o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
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relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
USO CONSUNTIVO DE ÁGUA: Intervenções ou apropriações do recurso hídrico que envolva o consumo (redução da quantidade), como capta-
ções superficiais e subterrâneas para abastecimento humano, para irrigação, para lavagem de veículos, para uso industrial, etc.
USO NÃO CONSUNTIVO DE ÁGUA: Intervenções ou apropriações do recurso hídrico que não envolva o consumo de água, embora altere seu 
regime ou sua qualidade, como a construção de pontes, o aproveitamento hidroelétrico, lagoas para paisagismo, etc.
USO SUSTENTÁVEL: É a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos eco-
lógicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.
VAZÃO MÁXIMA PREVISTA: A vazão máxima prevista para interceptores, emissários, estações elevatórias e sistemas de reversão de esgoto 
sanitário é a vazão máxima dimensionada para a população a ser atendida no final de plano do projeto, devendo ser expressa em L/s (litro por 
segundo).
ZONA DE AMORTECIMENTO: É o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 
especificas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade.
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