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Introdução
 Definição de atividades
potencialmente poluidoras
Lei Complementar
140/11

 Repartição de competências para o
licenciamento
Hipóteses para o licenciamento
supletivo e subsidiário
Prazos. Ex. Renovação automática

Introdução
 Regulamentação do SEUC
 Regulamentação da Reposição
Florestal
Leis Florestais
Implantação do CAR e PRA
Revisão áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade
Proteção dos Biomas
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Perspectiva 1 – Revisão da DN 74
 Revisão das Listagens e critérios
 Integração de normas: Ex. 12/94, 13/95, 17/96
e 130/09
 Critérios gerais da LC 140/11
 Melhor definição de LOP, APO, licenças
concomitantes
 Adequação dos parâmetros do Anexo Único

CONTEXTUALIZAÇÃO
E
JUSTIFICATIVA
PARA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA DN
Nº 74/04
• As discussões para modificação da DN Copam nº 74/04, por
exigência da Diretiva do Copam nº 02, de 25 de maio de 2009,
tiveram início naquele mesmo ano junto à Fundação Estadual do
Meio Ambiente – FEAM, responsável pela elaboração do texto
inicial que subsidiou construção da presente proposta.
• A presente proposta pretende, a um só tempo, atender às
exigências estabelecidas pela Diretiva nº 02 do Copam, bem como à
necessidade de atualização e modernização do seu texto e anexos,
mantendo-se propostas de simplificação e melhor orientação do
processo de regularização ambiental.
•

A SEMAD optou por rever a DN 74/04, sem inserir o critério locacional,
atualizando-a quanto à realidade presente, enquanto busca meios
financeiros e técnicos para rever a escala das ferramentas de análise.
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METODOLOGIA
Metodologia

I. Atualização do Texto
• Revisão do texto geral da Deliberação Normativa, que objetivou
compilar e fazer constar da minuta ora apresentada as regras já
adotadas ou a serem criadas para a otimização do processo de
regularização ambiental do estado:
• Nova estrutura: Divisão da norma em capítulos e seções;
• Integração de Normas: consolidação em uma única norma de
dispositivos em normas variadas e tangentes.

Metodologia
II. Atualização do Anexo – Códigos
•

A revisão do Anexo Único da DN objetivou rever os códigos das atividades
e os parâmetros para seu enquadramento.

•

Edital de : teve por objetivo chamar a sociedade civil organizada e as
pessoas jurídicas em geral, representativas de setores interessados, para
apresentarem à SEMAD propostas de alteração de texto, dos parâmetros
de porte e potencial poluidor, inclusão ou exclusão de atividades passíveis
de regularização ambiental no Estado, constantes do Anexo Único da
Deliberação. O prazo do edital foi de 20/04/2012 a 23/07/2012;

- Análise das proposições por Grupos de Trabalho do SISEMA;
- Apresentação pública;
- Discussão com setores que apresentaram propostas de revisão;
- Apresentação e discussão técnica do anexo nas Câmaras Temáticas;
- Deliberação da minuta na CNR.
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Etapas cumpridas
-

25/05/2009: Diretiva do Copam nº 02;

-

20/04/2012 a 23/07/2012: Edital de chamamento público nº 01/2012;

-

12/06/2013: Apresentação Pública da revisão da DN nº 74/2004;

-

Discussão com setores que apresentaram propostas de revisão:
- 05/11/2013 – Listagem C
- 06/11/2013 – Listagem D
- 20/11/2013 – Listagem E
- 21/11/2013 – Listagem F
- 04/12/2013 – Listagem A – Rochas Ornamentais
- 05/12/2013 – Listagem B
- 10/12/2013 – Listagem A – Outras atividades
- 18/12/2013 – Listagem G

Próximos passos
Reunião Conjunta das Câmaras Temáticas de Indústria, Mineração e
Infraestrutura e Instrumento de Gestão Ambiental - CIM/CIG

Reunião: 24/04/2014 de
9:00 às 12:00 horas e
14:00 às 17:00 horas

LISTAGEM -A/ LISTAGEM - B/ LISTAGEM - C/ LISTAGEM - D/ LISTAGEM - E (excluindo as atividades de
Energia)/ LISTAGEM - F

Reunião Conjunta das Câmaras Temáticas de Atividades Agrossilvipastoris,
Reunião: 14/05/2014 às
Proteção à Biodiversidade e Àreas Protegidas e Instrumento de Gestão
9:00 horas
Ambiental - CAP/CPB/CIG
LISTAGEM G

Reunião Câmara Temática de Energia e Mudança Climáticas e Instrumento Reunião: 29/05/2014 às
de Gestão Ambiental - CEM/CIG
14:00 horas
LISTAGEM - E (Atividades de Energia)

Texto: reuniões públicas para apresentação e discussão do texto
no mesmo período – 29/04 a 29/05.
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Perspectiva 2 - DN Impacto Local
 Art. 9º, XIV LC 140 - São ações administrativas dos Municípios:
XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei
Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou
empreendimentos:
a)

que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme
tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente,
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou
(...)

Art. 18 § 2o Na hipótese de que trata a alínea “a” do inciso XIV do art. 9o, a aplicação
desta Lei Complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo
Conselho Estadual.

Perspectiva 2 – DN Impacto Local
 Recomendação do Ministério Público nº 01/2013
“Apesar da ausência da definição legal de impacto
ambiental local, pode-se entender que se trata daquele
que afeta, direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e
o bem-estar da população, as atividades sociais e
econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do
meio ambiente ou a qualidade dos recursos naturais de
um único município”.
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Perspectiva 2 – DN Impacto Local
 Resolução SEMAD nº 1.917/13, de 11 de setembro
“Art. 1º Fica criado Grupo de Trabalho para discutir e apresentar à SEMAD minuta
de Deliberação Normativa COPAM que disponha sobre as atividades ou
empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito
local (...)”
Participam: SEMAD, IGAM, FEAM, IEF, PGJ, AMDA, FIEMG, FAEMG, AMM, SEDE,
SEAPA.
Prazo: 6 meses, prorrogável (Resolução Semad 2.022, de 11 de março)

Perspectiva 3 – Decretos Florestais
 Criado GT Florestal interno, no âmbito do SISEMA
 Propor Decreto ao Governador, regulamentando a
Lei Estadual nº 20.922/13
 Pontos a serem tratados: SEUC, Reposição Florestal,
Emergências Florestais, Utilização de Fogo, Reserva
Legal e APP, Infrações Administrativas, dentre
outros.

7

24/03/2014

Perspectiva
4
Biodiversidade

–

Revisão

Atlas

(Lei Estadual nº 20.922/13)

Art. 53. Compete ao Copam definir as áreas prioritárias para a
conservação da biodiversidade e para a criação de Unidades
de Conservação e regulamentar sua utilização, de forma
integrada e coerente com o ZEE do Estado.
Parágrafo único. O Copam definirá e tornará público, no prazo
de dois anos, contados da data de publicação desta Lei, o
Plano de Criação e Implantação de Unidades de Conservação,
com a finalidade de proteção das áreas a que se refere o caput

Tendência 4 – Revisão Atlas Biodiversidade
(Lei Estadual nº 20.922/13)

Art. 123. O Copam regulamentará e promoverá a revisão da
definição das áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade e para a criação de Unidades de Conservação
previstas no documento “Biodiversidade em Minas Gerais: Um
Atlas para sua Conservação”, da Fundação Biodiversitas, de
2005, 2ª edição, nos termos do art. 53 desta Lei, no prazo de
dois anos, contados da data de publicação desta Lei.
§ 1º (VETADO)
I – (VETADO)
II – (VETADO)
§ 2º (VETADO)
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Tendência 4 – Revisão Atlas Biodiversidade
(Lei Estadual nº 20.922/13)
Art. 12. A intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente
em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou de baixo
impacto ambiental, desde que devidamente caracterizados e motivados em
procedimento administrativo próprio.
§ 1º É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em
APP, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da
defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes.
§ 2º A supressão da vegetação nativa em APP protetora de nascente somente poderá ser
autorizada em caso de utilidade pública e desde que constatada a ausência de alternativa
técnica e locacional.
§ 3º (VETADO)

Perspectiva 4 – Revisão Atlas Biodiversidade
(Decreto Estadual nº 46.336/13)
Art. 1º Enquanto não editadas, pelo Conselho Estadual de Política Ambiental –
COPAM, as normas previstas no art. 123 da Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, o
corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária, nos estágios médio ou
avançado de regeneração, classificada nas tipologias de que trata o art. 2º, somente
poderão ser autorizados nos casos previstos na Lei Federal nº 11.428, de 22 de
dezembro 2006, e
I - não ocorra em regiões identificadas no Mapa da Área de Aplicação da Lei nº
11.428, de 2006; e desde que: [3]
II - estejam em regiões inseridas nos perímetros das áreas consideradas de prioridade
extrema e especial para a conservação da biodiversidade, previstas no documento
“Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua Conservação”, da Fundação
Biodiversitas, ano de 2005, 2ª edição.
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Perspectiva 4 – Revisão Atlas Biodiversidade
(Decreto Estadual nº 46.336/13)
Art. 2º Para fins da classificação de que trata o caput do art 1º, são abrangidas as
seguintes tipologias de vegetação:
I - Floresta Ombrófila Densa;
II - Floresta Ombrófila Mista;
III - Floresta Ombrófila Aberta;
IV - Floresta Estacional Semidecidual;
V - Floresta Estacional Decidual; e
VI - campos de altitude.
Art. 3º Ficam vedadas quaisquer supressões de vegetação nativa em áreas de
preservação permanente protetora de veredas, salvo em casos de utilidade pública,
dessedentação de animais ou consumo humano.

Perspectiva 5 – E o cerrado?
 Dificuldade em se estabelecer os estágios sucessionais das tipologias
florestais do cerrado.

 Porém, necessidade importantíssima em fazê-lo para definir as hipóteses e
condições em que serão autorizadas supressões.

Atualmente, consegue-se proteger os encraves de Mata Atlântica no Cerrado
em razão da Nota Orientativa do Mapa do IBGE e do regime jurídico
estabelecido pela Lei Federal nº 11.428/06 e Decreto Federal nº 6.660/08.
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Tendência 5 – E o cerrado?
Resolução SEMAD nº 1.948/13, de 08 de novembro
“Art. 1º Criar grupo de trabalho para definir estágios sucessionais das
fitofisionomias do bioma Cerrado no Estado de Minas Gerais.”
• Conclusão das áreas associadas à Mata Atlântica.
 Resolução SEMAD nº 2.023/14, de 11 de março
 Objetivo: Bioma Cerrado

Participam: SEMAD, FEAM, IEF, IGAM, AMDA, PGJ, FIEMG, FAEMG,
FETAEMG, SEAPA, SINDIEXTRA
Prazo: 3 meses, prorrogável

Perspectiva 6 – Revisão Decreto 44.844/08

 Na parte da Regularização: melhor definição dos
fluxos processuais dos atos autorizativos: AAF, Licenças,
Outorgas,Intervenções Ambientais.

Na parte da Fiscalização: melhor definição dos fluxos
recursais, revisão de alguns tipos infracionais, aplicação
efetiva dos tipos relacionados à fauna.
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Obrigado!
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