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É com satisfação que a FEAM apresenta a vocês, agentes municipais, a 2ª edição do
Manual Gestão Ambiental Municipal em Minas Gerais.

Acreditamos que a parceria com os municípios tem um papel fundamental no processo de
gestão ambiental, pois é no nível local que se encontram os recursos naturais e muitos dos
conflitos que envolvem sua apropriação.

Ainda, é através da participação de todos os segmentos da comunidade local e da inserção
da variável ambiental no desenvolvimento das atividades, que os municípios poderão realizar
ações concretas em prol do desenvolvimento sustentável. Objetivamos um modelo de de-
senvolvimento que preconize a utilização dos recursos naturais, não apenas para a satisfação
das necessidades da geração atual, mas também em solidariedade com as gerações futuras.

Este manual reúne informações básicas sobre as principais questões da gestão ambiental no
nível local, além de esclarecer dúvidas surgidas ao longo do processo de implementação de
sistemas ambientais locais nos municípios mineiros, que certamente constitui-se na experiência
mais bem sucedida do país.

A FEAM vem recebendo dos mais de 300 Conselhos Municipais de Meio Ambiente instalados
no Estado de Minas Gerais solicitações não apenas em relação à sua implementação, mas
também sobre seu funcionamento. Este Manual foi construído com base nessa riqueza de
informações e tem como finalidade constituir-se em mais uma ferramenta útil na gestão ambiental
local.

Estamos certos de que este material será de grande valia para o dia a dia do trabalho de
vocês.

Willer Pós, PhD
Presidente
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1 INTRODUÇÃO

A preocupação com os impactos ambientais decorrentes das atividades humanas faz
parte da história recente da sociedade moderna. Apesar dos avanços conseguidos nas
últimas décadas, muito ainda resta a ser feito para que consigamos efetivamente construir
um modelo de desenvolvimento sustentável. Modelo este que contempla a necessidade de
compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação e a recuperação
ambiental.

O município tem um importante papel no processo de gestão ambiental, na preservação
do meio ambiente e no controle das fontes de poluição no nível local. Estando mais próximo
dos problemas locais, é nele que primeiro se sentem esses  impactos ambientais, sendo
também onde se apresentam as melhores condições para administrar esses conflitos e
construir uma proposta de gestão que contemple os interesses econômicos, sociais e
ambientais locais.

Devido ao forte apelo que as questões ambientais despertam e às alternativas de
propostas de atuação dos municípios nessa área, muitos criaram ou estão criando seu
Sistema Municipal de Meio Ambiente, que é composto pelo Conselho Municipal de Meio
Ambiente – CMMA e órgãos executivos da Prefeitura.

O objetivo deste manual, produzido pela Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM,
é dotar os organismos das prefeituras, câmaras de vereadores, secretarias municipais,
membros de Conselhos Municipais de Meio Ambiente – CMMA, técnicos, professores e
grupos de trabalho em educação ambiental de um instrumento que permita a discussão da
importância e do papel dos municípios e da participação da sociedade civil organizada no
processo da promoção da qualidade ambiental, da qualidade de vida e do controle de atividades
potencialmente poluidoras.

Pretende-se apontar alternativas e possíveis etapas para a estruturação de um Conselho
Municipal de Meio Ambiente e de órgãos executivos municipais de fiscalização, controle e
preservação ambiental, adaptados à realidade municipal. Com ele, busca-se apoiar os
municípios no processo de construção de uma política de gestão ambiental no nível local.
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2 GESTÃO AMBIENTAL

As atividades humanas geram impactos ambientais. Esses impactos podem ser mais ou
menos significativos, dependendo da localização, do tipo de atividade desenvolvida e das
medidas mitigadoras implementadas.

O município ocupa uma posição estratégica na melhoria da qualidade ambiental. Apesar
de serem fundamentais, os municípios não estão sozinhos, nem isolados no processo de
gestão ambiental. Eles são parte integrante, estando inseridos em um sistema de gestão
ambiental que envolve os níveis Federal, Estadual e Municipal. É importante que o gestor
municipal conheça como esses sistemas atuam como forma de desenvolver ações locais
integradas e articuladas com os demais níveis do Sistema de Gestão Ambiental.

2.1 O SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – SISNAMA

A Lei n.º 6.938 de 1981, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, constituiu
o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA e o Conselho Nacional do Meio Ambiente
– CONAMA. O modelo de gestão definido na Lei, composto por um órgão central, um órgão
colegiado com poderes deliberativos e órgãos executivos, estimula a participação da
sociedade civil, a cooperação e interação dos organismos envolvidos com o controle e
promoção da melhoria ambiental. Nela são definidas as atribuições e competências dos
órgãos e entidades que compõem o SISNAMA nos três níveis de governo, Federal, Estadual
e Municipal:

– Os órgãos federais têm como atribuição coordenar e emitir normas gerais para a aplicação
da legislação ambiental em todo o país, e o licenciamento e fiscalização de atividades cujos
impactos diretos abranjam dois ou mais Estados.

–  Aos órgãos estaduais cabe o licenciamento preventivo e corretivo das atividades
potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente; a fiscalização e punição pelo
descumprimento das determinações legais e o estímulo ao crescimento da consciência e da
educação ambiental, além da normalização complementar.

– Cabe aos órgãos municipais a condução da política ambiental local e o controle das
atividades de impacto local.

No âmbito Federal, o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é composto pelo:
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– Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA: órgão consultivo e deliberativo.
– Ministério do Meio Ambiente –  MMA: órgão central.
– Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA: órgão executor.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, órgão colegiado com poderes
deliberativos e normativos, é composto por representantes de todos os ministérios, de todos
os Estados da Federação, de entidades de classe, de organizações não governamentais e,
também, de representação dos municípios.

2.2 O SISTEMA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO
          DE MINAS GERAIS – SISEMA

Na esfera estadual adota-se o mesmo modelo de sistema definido para a esfera federal
(composto por um órgão central, órgão deliberativo e órgãos executivos).  No Estado de
Minas Gerais, a ação dos órgãos governamentais em meio ambiente está centrada na
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD.

É função da SEMAD:
 “formular e coordenar a política estadual de proteção do meio ambiente e de gerenciamento

dos recursos hídricos, bem como articular as políticas de gestão dos recursos ambientais,
assegurando o desenvolvimento do Estado sem a destruição da natureza”.

O Sistema de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, coordenado pela SEMAD, é
composto por:

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E NORMATIVOS

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM

Criado em 29 de abril de 1977, composto por representantes governamentais da esfera
federal, estadual e municipal e da sociedade civil. O COPAM, órgão normativo, colegiado,
paritário, consultivo e deliberativo, com poderes para conceder licenças ambientais, é
subordinado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
SEMAD. O COPAM é composto por sete câmaras especializadas:
- Câmara de Política Ambiental;
- Câmara de Atividades Industriais;
- Câmara de Atividades Minerárias;
- Câmara de Atividades de Infra–Estrutura;
- Câmara de Atividades Agrossilvopastoris;
- Câmara de Proteção da Biodiversidade e
- Câmara de Recursos Hídricos.

Essas Câmaras, além da formulação de políticas setoriais, atuam na elaboração de
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normas técnicas para a proteção ambiental, concessão de licenças ambientais para atividades
potencialmente poluidoras e no julgamento dos processos de aplicação de penalidades.

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CERH

Órgão deliberativo e normativo central do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos – SEGRH – MG, que se baseia na criação de Comitês de Bacias Hidrográficas,
instâncias colegiadas e normativas, compostas por representantes do poder público, usuários
e por representantes da sociedade civil organizada, tendo como atribuição a gestão
participativa dos recursos hídricos no Estado.

ÓRGÃOS  TÉCNICOS EXECUTIVOS

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEAM

Responsável pela Agenda Marrom, tem por finalidade propor e executar a política de
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no que concerne à prevenção e à correção
da poluição ou da degradação ambiental provocada por atividades industriais, minerárias e
de infra-estrutura.

Linhas de Ação:
–  Licenciamento e fiscalização de atividades industriais e minerárias;
– Licenciamento e fiscalização de atividades de infra-estrutura de saneamento, projetos
urbanísticos, rodovias e energia;
–  Monitoramento da qualidade do ar, das águas e do solo;
–  Educação e extensão ambiental;
 –  Pesquisa e desenvolvimento.

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS – IEF

Responsável pela Agenda Verde, tendo o papel de coordenar e executar a Política Florestal,
de proteção à biodiversidade e da Pesca do Estado de Minas Gerais.

Linhas de Ação:
– Proteção à biodiversidade;
– Desenvolvimento florestal sustentável;
–  Monitoramento e controle da cobertura vegetal;
–  Gestão da pesca e aquicultura;
–  Licenciamento  e fiscalização de atividades agrossilvopastoris;
–  Educação ambiental.
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INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS – IGAM

Órgão responsável pela Agenda Azul, que envolve a gestão dos recursos hídricos,
preservação da quantidade e qualidade da água no Estado de Minas Gerais.

Linhas de Ação:
- Apoio operacional à execução da Política Estadual de Recursos Hídricos;
- Implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos;
- Promoção e execução de estudos e projetos de conservação da qualidade e da quantidade
das águas;
- Apoio e incentivo à mobilização social para uma gestão compartilhada, descentralizada e
integrada das águas;
- Educação e extensão ambiental;
- Superintendência do processo de outorga e de suspensão de direitos de uso das águas
estaduais;
- Monitoramento da qualidade das águas.

SISTEMA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SISEMA

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  - SEMAD

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA
AMBIENTAL - COPAM

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS - CERH

Fundação Estadual do
Meio Ambiente

FEAM
Agenda Marrom

Instituto Estadual de
Florestas
IEF

Agenda Verde

Instituto Mineiro de
Gestão das Águas

IGAM
Agenda Azul

Secretarias ou Departamentos Municipais de Meio Ambiente

Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA
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1 É importante ressaltar que os governos municipais não podem criar leis que contrariem aquelas definidas nas esferas Federal e
Estadual. O município tem autonomia para definir leis que detalhem a legislação existente; podendo inclusive ser mais restritivo que
estas.

3 GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

O município tem um importante papel no que se refere à gestão do meio ambiente. A
Constituição Federal Brasileira, de 1988, estabelece que:

Artigo 23 –  “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:

(...)
VI– proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII– preservar as florestas, a fauna e a flora;”

(...)

Artigo 30 – “Compete aos municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II –suplementar a legislação estadual e federal no que couber1;”

(...)

A exemplo da organização Federal e Estadual, o governo municipal é estimulado a constituir
seu Sistema de Gestão Ambiental. Esse sistema também deve ser composto por um órgão
normativo e deliberativo, um ou mais órgãos executivos e por um conjunto de instrumentos
de gestão.

Todo município que possuir órgão colegiado, deliberativo e normativo – Conselho Municipal
de Meio Ambiente – e órgão(s) executivo(s) da política ambiental municipal, estará participando
do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA.

Esse órgão (ou órgãos) executivo poderá ser exclu-
sivo, como Secretaria ou Departamento Municipal de
Meio Ambiente, mas também poderá ser compartilhado
com outras Secretarias ou Departamentos Municipais,
desde que suas atribuições para a preservação e me-
lhoria do meio ambiente estejam previstas em lei
municipal.

Exemplos:
- Departamento de Vigilância Sanitária e Meio Ambiente
- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
- Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
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2  É importante salientar que na administração pública no nível municipal, existem leis, de responsabilidade da Câmara dos Vereadores;
decretos, de competência do prefeito e as deliberações normativas. O CMMA deve se ater a  elaborar deliberações normativas e
procedimentos que detalhem leis aprovadas no município. A matéria dessas normas e procedimentos não pode gerar obrigações não
previstas em lei.

3.1 O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA

O Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) é um organismo municipal colegiado
de controle e promoção da qualidade ambiental de caráter normativo, consultivo e deliberativo,
composto por representantes do poder público e por representantes da sociedade civil.

Não é obrigatório que esse organismo seja denominado CODEMA, podendo-se optar por
outra denominação. É importante, contudo, que ele tenha caráter deliberativo, normativo e
que seja preferencialmente paritário.

A paridade entre poder público e sociedade civil dentro do CMMA é desejável já que todo
o Sistema Nacional de Meio Ambiente, do qual o município faz parte, tem por base a
participação ativa dos cidadãos. É interessante que haja uma igualdade na representação
entre poder público e sociedade civil para um equilíbrio de interesses nas decisões tomadas
pelo Conselho Municipal.

O município é autônomo para definir a composição do conselho, e mesmo   este não
sendo  paritário, ele poderá operar. A paridade é uma exigência do Sistema Estadual de Meio
Ambiente do Estado de Minas Gerais – SISEMA, portanto, no município onde o CMMA não
for paritário não será possível  viabilizar  convênios com a SEMAD e com seus órgãos
vinculados, inclusive para descentralização de atividades de licenciamento e fiscalização
ambiental.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente não é uma Organização Não Governamental –
ONG. É um órgão do executivo municipal, da prefeitura, com participação da sociedade civil.
Da mesma forma que os Conselhos Municipais de Saúde e Educação, o CMMA é um organismo
democrático de participação em que pessoas são convidadas para o comporem e deliberarem
sobre questões ligadas à recuperação e preservação do meio ambiente.

O CMMA não tem personalidade jurídica própria. Deve estar, necessariamente, ligado a
um órgão da prefeitura, quer seja uma Secretaria de Meio Ambiente, Obras, Saneamento,
Agricultura ou a uma outra estrutura da prefeitura. É um órgão colegiado que pertence à
prefeitura.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente não é um órgão que possui o poder de legislar.
Neste sentido ele não deve ser visto como concorrente da Câmara dos Vereadores. Somente
os vereadores podem deliberar sobre matéria de lei2.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente pode ser um grande instrumento para se pensar
a questão ambiental no nível municipal, assumindo o papel de promotor da educação ambiental
e da qualidade ambiental local. Uma das ações principais do CMMA é a de analisar e avaliar
projetos e propostas elaboradas pelo executivo. Cabe ao CMMA, também, a tarefa de sugerir
temas para serem transformados em projetos pelo executivo. Se não existe uma lei ambiental
municipal, o CMMA pode, a título de colaboração, elaborar uma proposta de lei a ser
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apresentada pelo executivo à Câmara dos Vereadores.
O CMMA é um órgão da prefeitura, sem personalidade jurídica, em que seus membros

participam voluntariamente. Quando os membros do CMMA deliberam sobre uma determinada
matéria, eles o fazem em prol da melhoria da qualidade ambiental do município, não devendo
ser remunerados para isso. Os Conselheiros estão desenvolvendo uma atividade pública
voluntária, não são prestadores de serviços à prefeitura.

Os conselheiros do CMMA, sejam eles representantes da sociedade civil ou do Poder
Público, por exercerem uma atividade pública, respondem por seus atos não apenas
administrativamente mas também criminalmente, com pena de detenção de um a três anos
e multa prevista na Lei n.º 9605 de 1998 (Crimes Ambientais).

São representantes da sociedade civil membros de: organizações não governamentais;
entidades ambientalistas; associações de bairro; clubes de serviços; sindicatos; grupos de
mulheres, jovens, grupos da terceira idade; representantes das minorias e demais
organizações que tenham uma atuação de destaque dentro do município (Associação
Comercial, por exemplo).

O Conselho Municipal de Meio Ambiente não é um organismo criado para realizar vistorias
com o objetivo de apurar denúncias de problemas ambientais. Não são os membros do
CMMA que devem ir ao local para apurar denúncias. O executivo é quem deve apurá-las e
enviar relatório técnico para avaliação e julgamento do CMMA. Compete ao Conselho julgar
com base nas avaliações técnicas e jurídicas realizadas pelos órgãos executivos.

Da mesma forma, não cabe ao CMMA e a seus membros o papel de fiscais do meio
ambiente. Um órgão colegiado não tem a função de proceder a fiscalização direta. O CMMA
atua em estreita vinculação com o órgão ou órgãos executivos municipais. É tarefa desses
órgãos executivos fiscalizar atividades potencialmente poluidoras, receber e apurar
denúncias, lavrar autos de infração, elaborar pareceres e relatórios técnicos, montar processos
administrativos para subsidiar as decisões do CMMA.

Ao CMMA cabe deliberar sobre a concessão de licenças ambientais, aplicação de
advertência e de multas, suspensão e embargos de atividades que ferem a legislação no que
se refere a impactos ambientais locais. Sendo assim, a Secretaria do Meio Ambiente ou
órgão executivo responsável pelo meio ambiente, é quem executa e fiscaliza o cumprimento
do que foi deliberado pelo CMMA. Nos casos em que se configure a omissão dos órgãos
executivos, o CMMA deve agir supletivamente, e neste caso até mesmo fiscalizar e apurar
denúncias.

É aconselhável que o Conselho Municipal de Meio Ambiente tenha, definido em lei, o
poder de polícia administrativa. É importante, porém, não confundir poder de polícia
administrativa com poder ou força policial. Poder de polícia administrativa significa que o
CMMA tem poderes para deliberar sobre aplicação de multas, suspensão e embargo de
atividades poluidoras, sendo  a força  policial  a que garante o cumprimento das decisões.

Os Conselhos Municipais de Meio Ambiente de Minas Gerais possuem dois
representantes no Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, um representante do
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lado da sociedade civil e outro do lado do Poder Público. É importante que os Conselheiros do
CMMA conheçam e mantenham contato com esses representantes, como forma de garantir
um fluxo de informações sobre as principais discussões e decisões que estão sendo tomadas
na esfera estadual. Esses representantes se constituem em canais que os CMMAs podem
utilizar para encaminhar suas reivindicações e necessidades ao COPAM.

3.2 COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dependendo da realidade e da necessidade de cada município, o Conselho Municipal de
Meio Ambiente pode ter, definidas em lei municipal, competências como:

I – formular as diretrizes para a política municipal do meio ambiente, inclusive para
atividades prioritárias de ação do município em relação à proteção e conservação do meio
ambiente;

Il – propor normas legais, procedimentos e ações, visando a defesa, conservação,
recuperação e melhoria da qualidade ambiental do município, observada a legislação federal,
estadual e municipal pertinente;

 III – exercer a ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei Orgânica
Municipal e na legislação a que se refere o item anterior;

IV – obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento
ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e a comunidade em geral;

V – atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental
promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase nos problemas do município;

Vl – subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências para a proteção do
meio ambiente previstas na Constituição Federal de 1988;

Vll – solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações
executivas do município na área ambiental;

Vlll – propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e
privadas de pesquisas e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental;

IX – opinar, previamente, sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e programas
governamentais que possam interferir na qualidade ambiental do município;

X – apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente ao
seu funcionamento;

XI – identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, federal,
estadual e municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação;

Xll – opinar sobre a realização de estudo alternativo sobre as possíveis conseqüências
ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas as
informações necessárias ao exame da matéria, visando a compatibilização do desenvolvimento
econômico com a proteção ambiental;

 XIII – acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras, de
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modo a compatibilizá–las com as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer
alteração que promova impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico;

XIV – receber denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração
junto aos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis e sugerindo ao Prefeito
Municipal as providências cabíveis;

XV – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os
recursos naturais existentes no município, para o controle das ações capazes de afetar ou
destruir o meio ambiente;

XVI – opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas
municipais, visando à adequação das exigências do meio ambiente, ao desenvolvimento do
município;

XVII – opinar quando solicitado sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento
no âmbito municipal das atividades potencialmente poluidoras e degradadoras;

XVIII – decidir sobre a concessão de licenças ambientais de sua competência e a aplicação
de penalidades, respeitadas as disposições da Deliberação Normativa COPAM n.º 01 de 22
de março de 1990 (“Minas Gerais” de 4/4/90),  da Deliberação Normativa COPAM n.º 29 de
9 de setembro de 1998 (“Minas Gerais” de 16/9/98) e da Resolução CONAMA n.º 237, de
19 de dezembro de 1997 (DOU, 22/12/97).

XIX – orientar o Poder Executivo Municipal sobre o exercício do poder de polícia
administrativa no que concerne à fiscalização e aos casos de infração à legislação ambiental;

XX – deliberar sobre a realização de  Audiências Públicas, quando for o caso, visando à
participação da comunidade nos processos de instalação de atividades potencialmente
poluidoras;

XXI – propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de conservação visando
à proteção de sítios de beleza excepcional,  mananciais, patrimônio histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico, espeleológico e áreas representativas de ecossistemas
destinados à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;

XXII – responder a consulta sobre matéria de sua competência;
XXIII – decidir, juntamente com o órgão executivo de meio ambiente, sobre a aplicação

dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente, se existente;
XXIV – acompanhar as reuniões das Câmaras do COPAM em assuntos de interesse do

município.

Como forma de auxiliar os municípios no processo de constituição de
CMMA, foram incluídos neste manual, modelos de minuta de lei de criação

do  CMMA e minuta de regimento interno do CMMA.
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A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92,
ao adotar a Agenda 21 como um programa de ação para o próximo século, reconheceu
formalmente a necessidade de mobilizar atores locais, regionais e globais para promover o
uso racional de recursos naturais e abordar o processo de desenvolvimento sob o enfoque da
sustentabilidade.

Assim, vários países, estados e cidades vêm elaborando suas Agendas 21 regionais e
locais, voltadas para o desenvolvimento sustentável de médio e longo prazo. A Agenda 21
propõe transformações culturais e de valores, estimulando mudanças em padrões
insustentáveis de produção em consumo, e também pode ser caracterizada como referência
para reflexões e propostas nas áreas ambiental e social, constituindo-se ainda em instrumento
para captar recursos para projetos de desenvolvimento.

Ao se propor uma Agenda 21 Local, estabelece-se um compromisso com um processo
participativo e  descentralizado, para que a longo prazo, abordagens e propostas ali contidas,
sejam internalizadas pela sociedade.Reconhece-se a importância de se iniciar essas
transformações pelos espaços onde a vida social acontece: as comunidades e localidades –
rurais e urbanas – os locais de trabalho e de lazer, em nossos lares, em nossas relações com
amigos e familiares, vizinhos.

Todos temos que assumir, em várias dimensões de nossas vidas, um compromisso com
essa proposta de transformação de valores e modos de vida, que nos dê esperança e segurança
quanto ao futuro de nosso Planeta Terra  – a nossa casa. Para isso é preciso promover um
amplo processo de participação, descentralizando as ações e responsabilidades para que, a
longo prazo, as abordagens e propostas contidas na Agenda 21 sejam internalizadas por
todos os setores da sociedade, promovendo, assim uma verdadeira transformação social.

A Agenda 21 deve resultar do esforço integrado de todos os setores e grupos, sejam
instituições públicas e privadas ou a sociedade civil organizada, através de iniciativas e
projetos voltados para a melhoria da qualidade de vida, para a promoção do desenvolvimento
sustentável e para o fortalecimento da cidadania.

4     A CONSTRUÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL
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O papel do Poder Público é fundamental como promotor dos processos de discussão,
organização, implementação e monitoramento da Agenda 21, em parceria com todos os
segmentos da sociedade civil, buscando atender às demandas da sociedade.

As autoridades locais encarregadas de organizar a Agenda 21 Local são os Prefeitos, os
Secretários Municipais e os Vereadores, que deverão estabelecer, juntamente com
representantes dos vários segmentos da sociedade, mecanismos para garantir a efetiva
participação da comunidade no processo.

Esses mecanismos são: a criação de Conselhos Municipais, promoção de debates e
audiências públicas, organização de Fóruns e grupos de trabalho para discussão e elaboração
da Agenda 21 e a elaboração de Planos de Ação que viabilizem as propostas da Agenda 21.

Como o desenvolvimento sustentável não considera apenas a variável ambiental, o
poder executivo local deve difundir este conceito junto a todos os setores da Administração
Municipal.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente, quando existente no município, pode ser um
espaço importante para as discussões sobre a Agenda 21.

Perguntas e Respostas sobre a Agenda 21 Local

Estas perguntas baseiam-se no manual 21 Perguntas e Respostas Para Você Saber Mais
Sobre a Agenda 21 Local, idealizado e redigido pela Comissão Pró-Agenda 21 – Rio; é uma
adaptação autorizada, realizada pela Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais
– FEAM em Agosto de 1997 (Agenda 21 Local: 21 perguntas e respostas/ Márcia Valadares
de Melo Franco e Mônica Campolina Diniz Peixoto. – 2ª ed. – Belo Horizonte; Fundação
Estadual do Meio Ambiente, 1997. 45 p.), e tem o objetivo de divulgar a Agenda 21 e
incentivar ações voltadas para sua implementação,visando à adequá-la à realidade do Estado
de Minas Gerais.

1) Como surgiu a Agenda 21?

A Conferência de Estocolmo realizada em 1972 foi a primeira reunião das Nações Unidas
a tratar das questões de Meio Ambiente e a definir os direitos da humanidade a um meio
ambiente sadio e produtivo. Após essa Conferência, outras reuniões promovidas pela ONU
discutiram os direitos das pessoas à alimentação suficiente, à habitação decente, à água
potável e aos meios de escolha da dimensão de sua família.

Em 1983, a ONU criou uma comissão especial e independente para propor estratégias de
longo prazo em matéria de meio ambiente, visando a assegurar o desenvolvimento sustentável.
Os trabalhos dessa comissão resultaram no relatório Nosso Futuro Comum, publicado em
1987, conhecido como Relatório Brundtland .

Em 1992 foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, também chamada Conferência do Rio ou Eco 92. Essa reunião
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resultou na adoção de várias convenções e protocolos como a Declaração do Rio, a Declaração
de Princípios sobre o Uso das Florestas, o Convênio sobre a Diversidade Biológica, a
Convenção sobre as Mudanças Climáticas e a Agenda 21.

Considerada o mais importante protocolo da Rio 92, adotada por 178 países, a Agenda
21 tem por finalidade reorientar o desenvolvimento em direção à sustentabilidade,
constituindo-se num plano de ação de médio e longo prazos.

Os temas da Agenda 21 estão agrupados em 40 capítulos e em quatro seções que tratam
de:
· aspectos sociais e econômicos – as relações entre meio ambiente e pobreza, saúde, dívida
externa, consumo e população;
· conservação e administração de recursos – as maneiras de gerenciar recursos físicos
como terra, mares, energia e lixo, para garantir o desenvolvimento sustentável;
· fortalecimento dos grupos sociais – as formas de apoio a grupos sociais organizados e
minoritários que colaboram para a sustentabilidade;
· meios de implementação – financiamento e papel das organizações governamentais e não
governamentais.

Em junho de 1997, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável da ONU avaliou os cinco
anos da Conferência do Rio e reforçou a importância de  levarem as recomendações e
propostas da Agenda 21 à ação prática.

A Agenda 21 Brasileira já foi concluída. Maiores informações podem ser obtidas no site
do Ministério do Meio Ambiente: www.mma.gov.br.

2) O que é qualidade de vida?

Em 1995, a Organização Mundial de Saúde – OMS e a Organização Pan-americana de
Saúde – OPAS definiram requisitos básicos para que uma comunidade alcance uma boa
qualidade de vida. São eles:
· ambiente físico limpo e seguro;
· ecossistema estável e sustentável;
· alto suporte social, sem exploração;
· alto grau de participação social;
· satisfação das necessidades básicas;
· acesso a experiências, recursos, contatos e interações;
· economia local diversificada e inovadora;
· respeito pela herança biológica e cultural.

Qualidade de vida é o direito do cidadão a um Meio Ambiente ecologicamente
equilibrado e às condições básicas para sua sobrevivência e exercício da cidadania.
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3) O que é o desenvolvimento sustentável?

· O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias. (ONU,
Relatório Brundtland – Nosso Futuro Comum, 1987)
· É um desenvolvimento com vistas a uma ordem econômica internacional mais justa,
incorporando as mais recentes preocupações ambientais, sociais, culturais e econômicas.
(Agenda 21, Rio 92)
· Um crescimento diferente, ambientalmente prudente, sustentável e socialmente responsável,
voltado para uma qualidade de vida superior e eqüitativamente distribuída. (SACHS, I, 1993)
· Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que provê, a todos, os serviços
econômicos e ambientais básicos, sem ameaçar a viabilidade dos sistemas natural, social e
construído, dos quais estes serviços dependem. (International Council for Local Environmental
Initiatives, Toronto/Canadá –ICLEI, 1996)

O desenvolvimento sustentável tem a qualidade de vida como objetivo central
e propõe a utilização sustentável dos recursos naturais, a adoção de tecnologias
adequadas e a democratização do processo decisório.

4) O que é uma comunidade sustentável?

Comunidade sustentável é aquela que:
· não desperdiça recursos;
· controla a poluição;
· valoriza e protege a natureza;
· utiliza recursos locais no atendimento às necessidades locais;
· cuida da moradia, alimentação e saneamento básico;
· amplia as oportunidades de trabalho;
· valoriza o trabalho doméstico;
· protege a saúde de seus habitantes, enfatizando a medicina preventiva;
· garante o acesso de todos ao transporte coletivo;
· cuida da segurança da população;
· garante a participação do cidadão no processo de decisão;
· amplia as oportunidades de educação, lazer e recreação;
· resgata a valorização do homem;
· orienta a população para o planejamento familiar.

Uma comunidade sustentável é aquela que incorpora a dimensão ambiental em
suas ações, que envolvem a interpelação homem-sociedade-natureza.
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5) Quais são os indicadores de que uma comunidade está construindo o
desenvolvimento sustentável?

Os indicadores do desenvolvimento sustentável estão diretamente relacionados à
realidade sócio-econômica e ambiental de cada comunidade, permitindo avaliar sua condição
de bem-estar e de qualidade de vida. Os mais expressivos são o acesso à saúde, à educação,
à moradia, ao transporte, ao trabalho, à segurança, à justiça e ao lazer.

Numa comunidade onde se constata a existência de grande número de casos de doenças
transmitidas pela água  – gastroenterite, cólera, esquistossomose, dentre outras – deve-se
avaliar a qualidade da água consumida e o grau de poluição dos cursos d’água, buscando sua
recuperação. A redução dos casos de doenças transmitidas pela água é um indicador de
melhoria de sua qualidade e, conseqüentemente, da saúde da população.

6) Como a Agenda 21 se relaciona com o planejamento?

A Agenda 21 deve ser o resultado de uma ação voluntária de planejamento. Tanto
Governo quanto população participam, em conjunto, da escolha das alternativas de
desenvolvimento sócio-econômico, em harmonia com o desenvolvimento sustentável.

A Agenda 21 possui qualidades como instrumento de planejamento, que:
· constitui enfoque orientador do planejamento estratégico;
· informa e orienta a formulação dos demais instrumentos de planejamento – Planos  Diretores,
Lei de Uso e Ocupação do Solo,  Zoneamento Ecológico-Econômico, Código de Obras, Código
de Posturas, Incentivos Tributários, etc.;
· abrange todos os setores, pois trabalha de forma participativa e descentralizada;
· informa aos participantes do planejamento;
· dá suporte prático às políticas de desenvolvimento;
· promove responsabilidade compartilhada em todos os níveis.

7) Quem faz a Agenda 21?

Governo e Sociedade fazem a Agenda 21, a qual deve resultar do esforço integrado de
todos os setores e grupos, sejam instituições públicas e privadas ou a sociedade civil
organizada, por meio de iniciativas e projetos voltados para a melhoria da qualidade de vida,
para a promoção do desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento da cidadania.

 Como a sociedade é formada por grupos que apresentam, algumas vezes, interesses
divergentes, os projetos devem contemplar as expectativas desses vários segmentos,
buscando, ao mesmo tempo, atender às demandas da comunidade como um todo.

O papel do Poder Público é fundamental como promotor dos processos de discussão,
organização, implementação e monitoramento da Agenda 21, em parceria com todos os
segmentos da sociedade civil, buscando atender às demandas de toda a comunidade.
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Uma sociedade conscientizada sobre a Agenda 21 pode atuar cobrando ações do
Governo.

8) Quem são as Autoridades Locais encarregadas de organizar a Agenda 21?

As autoridades locais encarregadas de organizar a Agenda 21 local são os Prefeitos, os
Secretários Municipais e a Câmara de Vereadores, que deverão estabelecer, juntamente
com representantes dos vários segmentos da sociedade, mecanismos para garantir a efetiva
participação da comunidade no processo, cujos mecanismos são a criação de Conselhos
Municipais; promoção de debates e audiências públicas; organização de fóruns ou grupos
locais para discussão e elaboração da Agenda 21 e a elaboração de Planos de Ação que
viabilizem as propostas da Agenda 21.

 Como a questão do desenvolvimento sustentável não considera apenas a variável
ambiental, o poder executivo local deve difundir esse conceito em todos os setores da
Administração Municipal, por meio da sensibilização simultânea ao envolvimento da
comunidade, dentro de uma visão global do tema.

Na definição das ações a serem implementadas, é importante contar com a efetiva
participação dos deputados estaduais e federais, que têm base política no município ou na
região, estabelecendo um elo político e operacional no encaminhamento de projetos,
fortalecendo sua inclusão nos planos de governo e na definição dos respectivos orçamentos.

9) Qual é o papel dos administradores municipais na implementação da Agenda 21
local?

Os administradores municipais devem incentivar o desenvolvimento sustentável de forma
participativa e descentralizada, buscando alternativas que permitam o atendimento de suas
necessidades econômicas, sociais e ambientais, por exemplo:
· redução do desperdício de energia nos prédios públicos;
· incentivo à reciclagem de papel e outros materiais;
· incentivo à otimização do uso de energia e materiais junto ao setor privado;
· utilização de produtos menos prejudiciais ao meio ambiente;
· avaliação e fiscalização de impactos ambientais das iniciativas públicas ou privadas em
seu território;
· treinamento das equipes locais para o planejamento participativo;
· política de compras ambientalmente adequada;
· investimentos no Saneamento Ambiental.

Os administradores municipais têm participação efetiva no processo de
construção e divulgação da Agenda 21.
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10) Para que serve a Agenda 21 local?

A Agenda 21 local permite que o município defina, por meio de um processo contínuo de
compromissos e responsabilidades compartilhadas, as ações necessárias para:
· melhorar a qualidade de vida da população, respeitando a cidadania e o Meio Ambiente;
· implantar melhorias na administração das cidades, garantindo um futuro melhor para as
novas gerações;
· orientar a elaboração dos orçamentos locais para finalidades e aplicações estratégicas,
usando melhor e desperdiçando menos os recursos orçamentários e as receitas municipais;
· ampliar as possibilidades de participação da sociedade na definição das políticas
municipais;
· orientar o uso adequado dos recursos naturais e as ações locais na busca do desenvolvimento
sustentável;
· melhorar a distribuição de renda no município.

11) Quando começa e termina a Agenda 21 local?

A Agenda 21 local começa quando os grupos, comunidades e governo local passam a
acreditar nas mudanças positivas que as ações discutidas e priorizadas podem trazer para
sua qualidade de vida, fortalecendo a participação da comunidade na definição dos caminhos
para o desenvolvimento municipal.

A Agenda 21 local não tem data para terminar, pois é um processo no qual a sociedade
vai realizando metas, passo a passo, e, ao mesmo tempo, propondo outras. Por ser um
planejamento a longo prazo, ela pode e deve ser revista durante seu processo de
implementação.

O importante não é definir quando a Agenda 21 local começa ou termina, mas
que ela resulte de um processo participativo.

12) Qual é a importância da Agenda 21 Local para a comunidade?

A Agenda 21 constitui importante instrumento de mobilização social e de democratização
do processo decisório ao ampliar a participação da comunidade nas decisões que afetam sua
qualidade de vida e por meio dela a comunidade pode participar no planejamento dos serviços
básicos  – transporte, saúde pública, ensino obrigatório, segurança, justiça e melhoramento
dos espaços públicos – e opinar na destinação dos recursos orçamentários para esses
serviços.

A Agenda 21 proporciona a oportunidade de discussão e análise de temas de interesse
que necessitam de soluções, priorizando-os e organizando um Plano de Ação com atividades
e prazos definidos.
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Todos os esforços possíveis devem ser empreendidos para obter o compromisso
por parte das Autoridades Municipais e outras instâncias governamentais,
responsáveis pela integração e aplicação das recomendações do Plano de Ação
Estratégico nos processos formais de planejamento existentes. (ICLEI)

13) A Agenda 21 pode ser aplicada na minha comunidade?

A Agenda 21 é um processo participativo em que os cidadãos de uma rua, bairro ou
empresa, discutem e priorizam os problemas e propõem soluções que afetam sua qualidade
de vida.  É um termo de compromisso entre as forças sociais no sentido de implementar
ações que garantam a melhoria da qualidade de vida. Discutindo, avaliando e planejando
essas ações, os segmentos sociais podem influenciar a definição de programas e projetos
para a comunidade e a destinação dos recursos municipais.

A participação é necessária para construir a Agenda 21 local.

14) Como promover a efetiva participação da comunidade na elaboração da Agenda
21?

A comunidade reúne-se em organizações comunitárias não-governamentais, instituições
religiosas, políticas, profissionais ou produtivas. Essa participação pode ser institucionalizada
por meio de Conselhos Municipais em que estejam presentes representantes do Governo,
dos empresários e da sociedade civil organizada, constituindo espaço político-participativo
capaz de influir nas decisões relativas ao futuro da comunidade, dentro de uma perspectiva
de desenvolvimento durável.

A divulgação e implementação da Agenda 21 e do processo participativo constitui recurso
e fator de mobilização social.

A associação de grupos locais é necessária para obter-se o equilíbrio entre os
diversos interesses de desenvolvimento da empresa privada, do meio ambiente e
da comunidade. (ICLEI)

15) Como a comunidade pode encaminhar sugestões e projetos para serem
incorporados à Agenda 21 Local?

Sugestões e projetos podem ser encaminhados ao Grupo de Coordenação da Agenda 21
Local, do qual participam entidades representativas da sociedade existentes no Município
como os Conselhos Municipais, Entidades de Classe, Associações de Bairro, Câmara dos
Vereadores e outros.



25

Em cada município, o processo de organização da Agenda 21 terá peculiaridades
relacionadas a sua estrutura política, sócio-econômica e ao contexto ambiental local.

A construção da Agenda 21 Local passa por etapas de informação, sensibilização,
divulgação, discussão, avaliação e proposição de soluções para problemas diagnosticados,
priorização das ações necessárias, identificação de parceiros e fontes de financiamento.

Não existe uma receita única para a Agenda 21. O importante é definirem-se os
objetivos a serem alcançados e garantir o processo participativo da sociedade na
sua elaboração.



26

3 No capítulo 16 deste manual encontra-se disponível uma relação detalhada de possíveis competências do órgão executivo municipal,
sob o título de Minuta de Lei de Criação de Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente. Os municípios podem utilizá-la como referência
para organizar seu órgão executivo de meio ambiente.

5    ÓRGÃO EXECUTIVO MUNICIPAL
       DE MEIO AMBIENTE

Como mencionado anteriormente, para fazer parte do SISNAMA, o município deve contar
com um organismo de controle e promoção da qualidade ambiental, colegiado, normativo e
deliberativo (CMMA) e órgão(s) executivo(s) da política ambiental municipal (secretarias,
departamentos, divisões).

O órgão executivo municipal de meio ambiente atua em estreita articulação com o CMMA
e tem como função implementar a política municipal de meio ambiente.

Não é necessário que seja criada uma secretaria ou um departamento específico para
tratar da questão ambiental. Desde que definida em lei, a administração do meio ambiente
pode estar a cargo de qualquer organismo da estrutura do governo municipal. Essa
administração pode inclusive ser compartilhada por um conjunto de órgãos da prefeitura,
como as Secretarias ou Departamentos de Saúde, Agricultura, Desenvolvimento, Obras, etc.
Nesses casos, é fundamental que as competências de cada um destes organismos, no que
se refere à gestão ambiental, sejam claramente estabelecidas em lei.

4.1 PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO EXECUTIVO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

O município tem autonomia para definir as competências do(s) órgão(s) executivo(s)
municipal (is) de meio ambiente. A título de orientação, são apresentados abaixo exemplos
de possíveis competências3:

- planejar, coordenar, executar e controlar atividades que visem à proteção, conservação e
melhoria do meio ambiente;

- formular políticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental para o município, observadas
as peculiaridades locais;

- formular as normas técnicas e legais e os padrões de proteção, conservação, preservação
e recuperação do meio ambiente, observadas as legislações federal e estadual;

- desenvolver atividades de educação ambiental e atuar na formação da consciência pública
sobre a necessidade de proteger, melhorar e conservar o meio ambiente;
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- submeter à apreciação do CMMA os pareceres técnicos e jurídicos elaborados pelo órgão
executivo referentes à autorização4 para instalação ou funcionamento de atividades
potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente, bem como as proposições de
aplicação de penalidades;

- definir um conjunto de indicadores de qualidade ambiental no nível municipal 5. Analisar,
periodicamente, a evolução da qualidade ambiental do município, tendo como base esses
indicadores.

Exemplos de Indicadores de Qualidade Ambiental:

- Percentagem da população servida por água potável;

- Evolução da qualidade da água de rios, córregos e lagoas do município, medida através da
análise periódica dos níveis de contaminação por coliformes fecais, DBO (demanda bioquímica
de oxigênio), DQO (demanda química de oxigênio), turbidez, sólidos em suspensão, etc.;

- Percentagem de resíduos sólidos urbanos (lixo) dispostos adequadamente em relação ao
total de resíduos produzidos no município;

- Percentagem de residências atendidas por rede de esgoto;

- Percentagem de esgotos tratados;

- Número de árvores por habitante;

- Área verde em m² por habitante;

- Quantidade de resíduos per capita provenientes da varrição de rua;

- Número de internações de crianças por ano com problemas de saúde relacionados às
condições sanitárias precárias (enfermidades redutíveis por saneamento básico);

- Número de agricultores intoxicados por agrotóxicos por ano.

4 As autorizações se constituem nos Alvarás que a Prefeitura emite para normatizar as atividades desenvolvidas no município.
5 Entende-se por Indicadores de Qualidade Ambiental um conjunto de índices que possam ser medidos periodicamente, visando avaliar
a evolução da qualidade ambiental municipal. Cada município deve selecionar os indicadores mais condizentes com a sua realidade e com
os seus desafios no que se refere aos problemas ambientais locais.
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6 IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA
       SOCIEDADE CIVIL NO PROCESSO DE
       GESTÃO AMBIENTAL

Um Sistema de Gestão Ambiental tem como premissa básica a participação da sociedade
civil e a transparência em seus processos de decisão. Os organismos encarregados da
gestão ambiental devem dar publicidade as suas deliberações, como forma de manter
informada a população, empresas e demais interessados. Isso porque, a gestão ambiental no
nível municipal envolve a construção de acordos entre o poder público, indústria, comércio e
a população em geral. Uma das atividades centrais deste conjunto de organismos é a de
administrar conflitos e construir uma proposta
de gestão que contemple os interesses
econômicos, sociais e ambientais locais.

Este pacto será tanto mais consistente
quanto maior for a participação da sociedade
civil organizada.

A diferença entre gestão e controle
ambiental é que enquanto este se faz pelo
poder da força legal, a gestão se faz pelo poder
da liderança e da participação.

Além da participação dos conselheiros do
CMMA, as reuniões deste organismo devem
ser públicas, abertas à participação de
qualquer pessoa. É aconselhável que re-
presentantes da sociedade civil estejam
envolvidos em todo o processo de construção
do Sistema de Gestão Ambiental Municipal,
desde o seu início (elaboração da legislação
municipal de meio ambiente).
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7     LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES
       POTENCIALMENTE POLUIDORAS
       NO NÍVEL MUNICIPAL

A Lei Federal n.º 6.938 de 1981 dispõe sobre a competência da União e dos Estados
no que se refere ao Licenciamento Ambiental. Os municípios podem e devem participar dos
processos de licenciamento ambiental nos níveis Estadual e Federal. Porém, a competência
municipal para licenciamento de atividades potencialmente poluidoras será apenas para
aquelas consideradas de impacto estritamente local ou aquelas que forem delegadas pelo
Estado ao Município por instrumento legal ou convênio.

No caso do Estado de Minas Gerais, as atividades de competência estadual estão
detalhadas na Deliberação Normativa COPAM 01/1990. As atividades de porte inferior
àquelas ali descriminadas podem ser consideradas de impacto local, podendo, portanto,
serem objeto de licenciamento por parte do município.

Alguns exemplos de atividades que podem ser objeto de licenciamento por parte do
município:

- loteamento exclusivo ou predominantemente residencial cuja área total é menor que 25
hectares;

- silvicultura cuja área útil é inferior a 100 hectares;

- estradas com menos de 10 km de extensão;

- parcelamento do solo rural para criação de chácaras ou sítios de recreio;

- cemitérios, oficinas mecânicas, padarias;

- comércio e transporte de sucata;

- hotéis, motéis, pousadas ou similares;

- criação de animais de médio e grande porte (suínos, ovinos, caprinos, bovinos, eqüinos,
muares), cujo número de cabeças seja inferior a 500;

- laticínios com processamento abaixo de 5.000 litros/dia;

- destilarias e alambiques com capacidade abaixo de 500 litros/dia;



30

- armazenamento de ossos e vísceras;

- retificação de cursos d’água cuja extensão é inferior a 2 km;

- disposição de resíduos sólidos urbanos (lixo) abaixo de 3 t/dia6;

- tratamento de esgoto cuja vazão média é inferior a 10 l/seg6;

- dragagem em corpos de água abaixo de 20.000 m³ de volume dragado;

- barragem de irrigação e barragem de saneamento cuja área inundada é inferior a 5 hectares;

 De acordo com a Deliberação Normativa COPAM 03, de 1991:

- atividades de extração de areias e cascalhos para emprego imediato na construção civil e
cuja produção mensal não exceda a 2.000 m³.

- atividades de extração de argilas, empregadas na fabricação de cerâmica vermelha, cuja
produção mensal não exceda a 700 t.

No caso específico de postos de gasolina no Estado de Minas Gerais, em virtude da
Resolução Deliberativa CONAMA n.º 273 de 2001 e da Deliberação Normativa COPAM n.º
050 de 2001, essa atividade está sendo cadastrada e licenciada pelo Órgão Estadual FEAM/
COPAM.

6 No caso específico  da disposição final dos resíduos sólidos urbanos (lixo) e dos esgotos domésticos, é importante acrescentar que,
se o município pretende se beneficiar do ICMS Ecológico, a Licença de Operação desses empreendimentos deve ser necessariamente
concedida pelo COPAM.
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8     INSTRUMENTOS DE GESTÃO
       AMBIENTAL MUNICIPAL

As prefeituras têm em mãos instrumentos muito importantes e eficientes para o controle
e recuperação do meio ambiente no nível municipal. Muitas vezes, os instrumentos já
disponíveis são suficientes para garantir um meio ambiente saudável para a população, caso
sejam implementados. Antes de criar novos mecanismos, normas e legislações é necessário
avaliar se a legislação existente já não é suficiente para aquilo que se necessita. São
exemplos desses instrumentos:

Plano Diretor

O Plano Diretor é o instrumento legal básico da política de expansão urbana e de
desenvolvimento. É um instrumento de planejamento que integra todos os demais planos
existentes no município. Nele, são definidos objetivos de longo prazo, que somente podem
ser atingidos não por uma mas por diversas gestões administrativas.

Cabe ao Plano Diretor estabelecer diretrizes básicas que condicionem o processo de
desenvolvimento municipal, definindo critérios para o crescimento do município, com o
objetivo de evitar a ocupação desordenada dos espaços urbano e rural. Toda cidade com
mais de vinte mil habitantes deve obrigatoriamente (preceito constitucional) ter um Plano
Diretor aprovado pela Câmara Municipal.

No Plano Diretor devem ser considerados, de forma geral, os seguintes aspectos:

- sistema viário e terminais;
- sistema de transportes (rodoviário, ferroviário, hidroviário  e aeroviário);
- densidade populacional, máxima e mínima, em fase da infra-estrutura urbana já implantada
e as áreas públicas disponíveis;
- sistema de drenagem de águas pluviais, evitando-se a impermeabilização do solo;
- meio ambiente: preservação de mananciais, solo, fauna e flora;
 - localização preferencial de atividades econômicas: comércio, indústria e serviços;
- níveis e padrões admissíveis de poluição ambiental em relação aos recursos naturais;
- áreas para ocupação e expansão urbana;
- áreas para parcelamento compulsório;
- preservação do Patrimônio Histórico e Artístico;
- restrição ao uso de certas atividades, objetivando  o conforto e segurança do cidadão;
- incentivo à preservação com isenção de impostos ou compensações;
- incentivo ao uso de energias alternativas (solar,eólica e biomassa);
- apontar critérios para definir áreas de destino dos resíduos domésticos, industriais,
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hospitalares, tóxicos e perigosos.

As diretrizes do Plano Diretor devem ser compatibilizadas com as normas gerais fixadas
em Lei Federal sobre desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e transportes
(Constituição Federal, Art. 21, incisos XIX e XX; Art. 22, incisos I, IV e XII e Art. 24).

Código de Obras

É o instrumento que disciplina as edificações. Visa garantir as condições mínimas de
higiene, conforto e segurança para as construções, tanto públicas quanto privadas. O código
de obras deve definir normas envolvendo canalização e tratamento de despejos industriais,
dimensionamento dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos, condições
de salubridade, ventilação, iluminação, instalação de equipamentos contra incêndios, pára-
raios, normas de execução de obras que protejam a arborização urbana e os equipamentos
públicos, coleta e disposição final de resíduos sólidos urbanos, etc.

Lei de Uso e Ocupação do Solo

Também conhecida como Lei de Zoneamento. É o instrumento que estabelece os possíveis
usos dos espaços e as condições para a sua ocupação em áreas urbanas. É o meio legal de
estabelecer zonas específicas de uso dos solos, em função da densidade populacional, da
localização, finalidade, dimensão e do volume das construções, com o objetivo de garantir o
atendimento da função social da propriedade e da cidade. Esse instrumento pode definir
ainda as possíveis áreas para a instalação de equipamentos para o destino final dos resíduos
sólidos e para o tratamento de esgotos.

Lei de Parcelamento do Solo

É o instrumento que ordena a divisão do solo urbano, definindo tamanho de lotes e
percentagem de áreas públicas. Deve contemplar ainda a proteção do solo durante a execução
de obras de loteamento, revegetação ou pavimentação, a definição de porcentagem mínima
de áreas verdes dos empreendimentos, proteção das áreas de preservação permanente e
das áreas de inundação.

A Lei de Parcelamento de Solos envolve somente os solos urbanos. O parcelamento do
solo rural é de competência exclusiva da União (Decreto–Lei 57/66).

Código de Posturas Urbanas

Estabelece as formas de utilização dos espaços públicos e coletivos. O Código de Posturas
define normas para a construção de calçadas e passeios públicos; disposição de resíduos
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sólidos e líquidos domésticos, hospitalares e industriais; coleta seletiva do lixo urbano;
arborização pública, corte de árvores e desmatamento; canalização e normas de descarga de
esgotos; higiene pública e higiene dos alimentos nos estabelecimentos comerciais;
acondicionamento de resíduos sólidos (lixo), limpeza e construção de cercas em terrenos
vazios; criação de animais, controle de zoonoses, manipulação de explosivos e inflamáveis,
disciplinamento dos locais e horários para atividades que produzam índices de sonoridade
significativos, etc.

Zoneamento Ambiental

O Zoneamento Ambiental é um instrumento de gestão que contribui para evitar ou reduzir
os conflitos gerados pelo desenvolvimento simultâneo de atividades impactantes numa
dada região.

Ao identificar e mapear as áreas representativas dos ecossistemas,  ele permite a
qualificação das diversas zonas , indicando as atividades, usos e tipos de ocupação que
devam ser proibidos, condicionados ou permitidos . Os dados tornam possível reconhecer a
realidade ambiental na região e estabelecer modos de convivência da comunidade com o
meio ambiente.

É ainda um instrumento valioso para prevenir os danos decorrentes das inundações,
deslizamentos de encostas e outros prejuízos sociais e econômicos ocasionados pelo uso
inadequado do solo.

O  zoneamento  ambiental , que engloba áreas urbanas e rurais deve ser  adotado pelo
município e tornar-se uma etapa prévia no processo de elaboração do Plano Diretor, instrumento
básico e referencial do planejamento do desenvolvimento municipal.

Estatuto da Cidade

A Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada “ Estatuto da Cidade”, tem
por objetivo regulamentar os capítulos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que
tratam da política urbana tendo como princípios básicos a função social da propriedade, o
bem- estar dos cidadãos, o equilíbrio ambiental e a sustentabilidade urbana.

Para garantir  sua realização, o Estatuto da Cidade defende a abordagem integrada das
questões urbanas e ambientais pelos governos municipais, microrregiões e regiões
metropolitanas, que deverão adotar como instrumentos de política urbana, entre outros os
planos diretores, a ordenação do parcelamento, uso e ocupação do solo, o zoneamento e o
controle ambiental, fundamentados na cooperação entre setor público, iniciativa privada e
na ampliação da participação da sociedade civil organizada no processo decisório.

Além do planejamento integrado  e participativo, o Estatuto da Cidade propõe a adequação
dos instrumentos tributários aos objetivos do desenvolvimento municipal, com destaque
para a realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e do Estudo Prévio de Impacto



34

Figura 1 - Processo de  liberação de alvará sem análise ambiental

sim
não

de Vizinhança (EIV) para evitar ou minimizar o impacto ambiental negativo das intervenções
urbanas sobre o território municipal, seja ele rural ou urbano.

O Estatuto da Cidade vem, portanto reforçar a importância do tratamento integrado dos
aspectos urbanos e ambientais, como fator fundamental para a garantia do equilíbrio ambiental
e da qualidade de vida das populações.

Alvará de localização e funcionamento

Processo de liberação de alvará com análise ambiental:
O processo de liberação de alvará de localização para novos empreendimentos é um

instrumento legal que pode facilmente ser adaptado para incluir a análise ambiental e tornar-
se, assim, uma das formas mais eficazes de se exercer a política municipal de meio ambiente.

Na figura 1 apresentamos um processo comum de liberação de alvará de localização
para empreendimentos novos -  sem análise ambiental.

INÍCIO

EMPREENDEDOR preenche o formulário de consulta prévia

PREFEITURA informa exigências normais aplicáveis à  atividade

EMPREENDEDOR entrega documentação exigida

Análise da documentação e vistoria

Empreendimento cumpre  exigências?

Liberação do Alvará por Prazo Determinado

Fiscalização Municipal, Estadual ou Federal
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Deliberação
do CMMA

não

sim

Figura 2: Processo de liberação de alvará com análise ambiental

Análise  Ambiental

COMPETÊNCIA
MUNICIPAL?

Prefeitura informa exigências
aplicáveis à  atividade e o
Termo de Referência

Empreendedor entrega
documentação exigida

Análise da documentação
e vistoria

Empreendedor cumpre
exigências

Órgão Municipal (2) emite
Parecer Técnico / Jurídico

FEAM / COPAM (1)

Concessão
do Alvará

Análise de uso e
ocupação do solo e
outras análises
pertinentes

Análise de
liberação do
alvará

1 Nos casos de competência federal a análise será realizada pelo IBAMA.
2 Órgão responsável pela gestão ambiental municipal.

não

Após a consulta à prefeitura, o empreendedor é informado das exigências normalmente
aplicáveis àquela atividade, que se pretende exercer.

Cumprindo as exigências e apresentando a documentação solicitada pela Prefeitura, o
empreendimento pode receber o alvará de localização.

É importante salientar que mesmo de posse do alvará, o empreendedor está sempre
sujeito, a qualquer momento,  à fiscalização de vários órgãos, além da Prefeitura (ex: Ministério
do Trabalho, Previdência, Receita Federal e/ou Estadual, etc.). Sob o aspecto  ambiental
temos a FEAM, IEF e IGAM – abrangência estadual -  e o IBAMA - abrangência federal.

Na figura 2 apresenta-se uma proposta de adaptação do processo de liberação de alvará
de localização para que a Prefeitura possa licenciar e fiscalizar os empreendimentos de
impacto local que já são, legalmente, de sua competência.
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Primeiramente, o órgão executivo da Prefeitura, responsável pela liberação do alvará,
verifica a competência do licenciamento ambiental. No caso de dúvida, a Prefeitura deve
consultar a FEAM.

Os empreendimentos de impacto ambiental estritamente local deverão ser previamente
objeto da análise ambiental pertinente para subsidiar o alvará a ser autorizado pela Prefeitura.
Nesse caso, o técnico da Prefeitura emite o parecer técnico do ponto de vista ambiental
sobre o empreendimento para deliberação do CMMA. Essa deliberação devera ser
encaminhada ao setor competente da Prefeitura, para subsidiar a análise da concessão de
alvarás.

No caso de empreendimentos que já possuem alvará de funcionamento, a prefeitura
poderá sempre exigir a regularidade do ponto de vista ambiental para a renovação do mesmo.

Ainda nestes casos, a Prefeitura poderá sempre negar a renovação do alvará de localização
caso o empreendedor não se adeqüe às exigências legais previstas na legislação ambiental
municipal, estadual ou federal.

É importante lembrar que os municípios que já possuem o Sistema Municipal de Meio
Ambiente com legislação ambiental incorporada à Lei Orgânica e demais instrumentos legais
adaptados (Lei de Uso e Ocupação do Solo, Códigos de Obras, de Posturas e Ambiental)
poderão realizar a análise ambiental de acordo com a legislação própria.
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9     ORGANIZAÇÃO DAS REUNIÕES DO
        CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

As reuniões têm como objetivo congregar os conselheiros, analisar os processos e
temas relativos às questões ambientais e ao planejamento municipal que envolvam assuntos
da competência do colegiado.

Ao iniciar a reunião, o Presidente deve verificar o quorum previsto na norma legal e se os
assuntos estão devidamente formalizados.

Convocação e Pauta

A convocação deve observar dois pontos fundamentais. O primeiro refere-se à data da
convocação, cujo prazo deve preceder de no mínimo 7(sete) dias anteriores à reunião. O
segundo ponto é a própria convocação e a pauta com os temas  a serem  apreciados pelo
Conselho.

Os termos que compõem uma convocação são: data da emissão da convocação, nome do
conselheiro, número da reunião, data, local, hora e assinatura do Presidente.

A pauta deve discriminar o número da reunião, data e hora, e os pontos de pauta a serem
apreciados na reunião. Sugere-se que o primeiro ponto de pauta seja a análise e aprovação da
ata da reunião anterior, tema que abordaremos logo a seguir, posteriormente deve-se conter
na pauta assuntos relativos a áreas de controle ambiental como licenciamento de atividades
e penalizações; análise de deliberações normativas; atividades de desenvolvimento e
planejamento ambiental; educação ambiental; informes sobre temas ou processos relativos
a área ambiental  e outros assuntos. Esse item sempre deve compor a pauta para proporcionar,
aos conselheiros ou interessados, oportunidade de apreciar outros temas. Sugere-se a
nomeação de um relator para processos polêmicos.

Posse dos Membros

A primeira reunião deve ter como ato inicial a posse dos membros do Conselho, que
assinarão em livro próprio o termo de posse. O Prefeito Municipal ou seu representante legal
deverá dar posse aos conselheiros. Na mesma reunião, os conselheiros por orientação do
órgão gestor de meio ambiente do município, aprovarão o calendário de reuniões do ano. Para
o bom andamento das reuniões, deve-se estabelecer um dia e hora fixa para que os
conselheiros já agendem este compromisso. Podemos citar como exemplo toda primeira
segunda-feira do mês às 15 horas.

Outro tema importante a ser apreciado na primeira reunião é a proposta de trabalho que
define a política ambiental do município e as ações prioritárias do próprio Conselho.
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Das Decisões e Conclusões da Reunião

Terminada a reunião, o órgão responsável pela execução da política ambiental no
município, deverá através de um relator ou secretário, apresentar um balanço oral e  sucinto
das decisões tomadas na reunião. Para que o relator ou secretário específico da reunião
registre com fidelidade cada decisão, o Presidente informará aos membros do Conselho o
que foi decidido e o relator ou secretário registrará  a decisão.

PÓS-REUNIÃO

Após a reunião, o órgão ambiental do município deverá analisar as decisões tomadas,
executar as determinações, providenciar as informações solicitadas e registrar em texto de
ata as decisões tomadas na reunião.

Para que a ata não fique demasiadamente extensa os registros devem limitar-se às
decisões tomadas e incluir na ata alguma observação feita por conselheiro que solicitar o
manifesto pessoal em ata.

Texto da Ata

Antes de iniciar a ata propriamente dita o texto deverá conter título claro que identifique
a ata a qual reunião ela se refere.

Abaixo descrevemos os principais tópicos que deve conter uma ata de reunião:

Abertura

Deverá conter neste tópico a data, o numero da reunião, o local, e se a reunião é ordinária
ou extraordinária.

Membros Presentes

Deverá conter os integrantes da reunião, começando pelo Presidente ou seu eventual
substituto e pelos demais membros do Conselho. É importante registrar a presença de outros
participantes da reunião, ativos ou não, funcionários ou não do órgão ambiental ou da
Prefeitura.

Verificação de Quorum

Geralmente, as leis que criam os Conselhos determinam que o quorum mínimo para o
inicio da reunião é de 50% mais um. Verificado o número mínimo previsto, terá inicio a
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reunião. Recomenda-se, caso não se atinja o quorum estabelecido, fazer  uma ata para
registrar a presença dos conselheiros e justificar a não realização da reunião.

Os Pontos de Pauta

Os temas serão discutidos ponto por ponto. Geralmente se inicia pela ata. Como esta já
foi distribuída anteriormente, pode-se colocar imediatamente a palavra em aberto para que
os Conselheiros se manifestem e aprovem ou não a ata, inclusive com ressalvas, se for o
caso. Encerrando este ponto de pauta o relator ou secretário anota as observações e o que
foi aprovado.

Em seguida passa-se ao outro ponto de pauta, o Presidente inicia o tema e abre a palavra
ao Plenário do Conselho. Caso o tema tenha um relator designado pelo Presidente ou pelo
Conselho é dada a palavra inicialmente a ele.

O tema é debatido entre os Conselheiros e se for necessário ou solicitado por algum
membro do Conselho algum esclarecimento técnico ou administrativo do tema, o órgão
ambiental fornecerá as informações necessárias. Caso essas informações sejam solicitadas
a terceiros ou interessados, presentes na reunião, o Presidente solicitará a manifestação
sobre o tema.

Nos casos em que o tema tratar de prazos operacionais, modelos de sistemas de controle
ambiental e determinações das obrigações de cada parte, os itens deverão estar bem definidos
para que não haja dúvidas a respeito da decisão tomada.

Após debates e discussões, o Presidente verificará se os membros do Conselho
encontram-se esclarecidos para votar o tema e imediatamente procederá a votação.

Definido este ponto de pauta e devidamente registrado pelo secretário passe-se ao outro
ponto de pauta e assim por diante.

O último ponto de pauta geralmente trata de assuntos que não foram contemplados na
pauta. Neste caso teremos duas situações. A primeira são informações que serão trazidas
na próxima reunião se não forem esclarecidas naquele momento, a outra são as solicitações
feitas por conselheiro para a próxima reunião.

PREPARAÇÃO DA REUNIÃO SEGUINTE

Este item tem um caráter especial, porque é nele que se baseia toda a continuidade do
trabalho do Conselho.

A próxima reunião carrega em si o processo de continuidade dos trabalhos, a execução
das determinações feitas na reunião anterior, o contato entre a sociedade civil e o poder
público na estância de decisão rotineiramente.

A continuidade cria o hábito, e este estimula a participação, conseqüentemente temos
um Conselho atuante, representativo, conhecedor dos problemas ambientais do município e
responsável pelas decisões tomadas.
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Para termos um Conselho
respeitado e atuante é necessá-
rio seguir alguns pontos funda-
mentais descritos abaixo:

Convocação e Pauta

É importante manter rígida a
data da convocação, isto de-
monstra seriedade no cumpri-
mento de prazos estabelecidos
pela lei de criação do Conselho
e respeitabilidade do órgão exe-
cutivo do Conselho.

Ata da reunião anterior

Sugerimos que a ata seja objetiva e clara para que as decisões tomadas na reunião
anterior não gerem qualquer dúvida ou interpretação dúbia.

Quando um membro do Conselho solicitar que sua manifestação seja registrada em ata,
deve-se fazer o texto na hora ou solicitar ao interessado que redija sua manifestação,
inclusive a declaração de voto.

A ata deverá ser encaminhada junto com a convocação e pauta para permitir ao membro
que leia com atenção o texto e faça suas observações, se  assim  lhe convier, antecipadamente.
Outro ponto positivo e a praticidade de aprovação da ata na reunião como, por exemplo,
dispensando a leitura da ata e se houver alterações que elas já venham formuladas.

Material a ser apreciado pelo Conselho

Todo item de pauta que, necessariamente, será apreciado pelo Conselho e implique em
licenciamento, penalização, deliberações normativas e administrativas ou outra forma de
decisão que interfira no meio ambiente diretamente, deverá preceder de um processo
formalizado com parecer técnico e jurídico.

O Presidente do Conselho, com base nas suas prerrogativas, poderá indicar um relator
para analisar e emitir parecer a respeito do tema. Para tanto o relator indicado deverá
receber do órgão municipal responsável pela área ambiental todas as informações necessárias
inclusive, obviamente, o processo formalizado com parecer técnico jurídico.

Todo o material a ser discutido no Conselho ou resumo dos temas deverá ser encaminhado
aos Conselheiros junto com a convocação, pauta e ata da reunião.
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10    DÚVIDAS E PERGUNTAS MAIS FREQÜENTES
         SOBRE GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

1 - Os municípios têm ou não competência para realizar o Licenciamento Ambiental?

A Resolução CONAMA n.º 237 de 19 de dezembro de 1997, estabelece, em seu Artigo
6°, que:

Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos
Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos
e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por
instrumento legal ou convênio.

Entende-se por impacto ambiental local aquele que afete diretamente apenas aquelas
áreas pertencentes ao território do município. Existe, porém, um certo grau de subjetividade
na interpretação do que seja impacto ambiental local. Em função desta subjetividade e
visando reduzir dúvidas e possibilidades de conflitos de competência, o município que
disponha de número significativo de atividades potencialmente poluidoras de grande e médio
porte, deve preferencialmente estabelecer convênio com o Estado, através da SEMAD, onde
sejam definidos o papel do Estado e do município no licenciamento ambiental.

Para os demais municípios, os instrumentos existentes poderão ser suficientes, pois,
independentemente do que foi exposto acima, os municípios devem fornecer o Alvará de
Funcionamento do empreendimento. O Alvará pode e deve contemplar a componente ambiental.
A experiência tem demonstrado que antes de criar um sistema específico para licenciamento
ambiental no nível municipal, dever-se-ia incluir as questões ambientais no processo de
aprovação do alvará.

Uma possibilidade seria a prefeitura condicionar a liberação de alvará para determinadas
atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente ao parecer favorável
do órgão executivo municipal de meio ambiente. Esse procedimento deveria preferencialmente
ser previsto em lei. Caso contrário a previsão poderia ser feita através de decreto ou
deliberação do executivo municipal.

2 - O que compete ao Estado e ao Município no que se refere à  questão do licen-
ciamento de atividades potencialmente poluidoras?

A resolução CONAMA n.º 237, estabelece as competências dos órgãos ambientais nos
níveis federal, estadual e municipal  no que se refere ao licenciamento ambiental. A Deliberação
Normativa COPAM n.º 1 de 1990, apresenta uma classificação dos empreendimentos sujeitos
ao processo de licenciamento ambiental pelos órgãos ambientais  do Estado de Minas
Gerais, por tipo de atividade e porte do empreendimento (Manual de Saneamento e Proteção
Ambiental para os Municípios, Volume V, Licenciamento Ambiental: Coletânea de Legislação).
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A Deliberação Normativa  n.º 03, de 1991, estabelece os limites para o licenciamento e
fiscalização ambiental das atividades de extração de areias e cascalhos, de uso imediato na
construção civil. É recomendável que os municípios consultem essas Deliberações Normativas,
identifiquem os limites nelas estabelecidos e definam quais atividades seriam licenciadas
no nível local. Isso porque, o município pode licenciar atividades e empreendimentos que
estão abaixo dos limites estabelecidos por esses documentos legais.

As atividades de porte inferior àquelas discriminadas na Deliberação Normativa COPAM
n.º 01/90 exemplificadas no capítulo 7 – Licenciamento de Atividades Potencialmente
Poluidoras no Nível Municipal – podem ser licenciadas  no nível municipal desde que
regulamentadas pelo município.

IMPACTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE E COMPETÊNCIA LEGAL DE
FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO

ABRANGÊNCIAS DOS  IMPACTOS COMPETÊNCIA PARA
FISCALIZAR E LICENCIAR

DOIS OU MAIS ESTADOS 7

DOIS OU MAIS MUNICÍPIOS

LOCAL

IBAMA

COPAM / FEAM
Atividades listadas na Deliberação
Normativa COPAM 01/90 (Podem
ser delegadas aos municípios

por convênio).

CMMA e órgão  executivo
responsável pela gestão ambiental

Atividades não listadas na
Deliberação Normativa COPAM 01/90.

Observar Lei Municipal.

7   Ver Resolução CONAMA nº. 237, Artigos 4º e 5º.
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3 - Como criar um CMMA?

Primeiramente, o CMMA deve ser criado por Lei Municipal, especificando sua composição
e suas atribuições.

Deve ser feita a eleição dos conselheiros, que representam os diversos segmentos da
sociedade. Posteriormente, estes discutirão e aprovarão o Regimento Interno do CMMA.

Nos capítulos 12, 13, 14, 15 e 17 deste manual existem modelos de minutas de Lei
Municipal de Política Ambiental, de Criação de CMMA e de Regimento Interno do CMMA.
Esses documentos podem servir de exemplo para os municípios criarem suas próprias leis e
regimentos internos.

4 - Que vantagens o Município pode ter com o CMMA e com uma política municipal
de meio ambiente?

A grande vantagem da existência de uma Política Municipal de Meio Ambiente, envolvendo
o CMMA e o Órgão Executivo Ambiental Municipal, é sem dúvida a possibilidade que isso
abre para a melhoria das condições ambientais e das condições de vida no Município. Por
estar mais próximo e envolvido com a realidade ambiental local, o poder público municipal
tem maior facilidade para propor acordos, administrar conflitos e construir uma proposta de
gestão que contemple os interesses econômicos, sociais e ambientais locais.

5 - O que é ICMS Ecológico? Como o município pode se beneficiar desses recursos?

O ICMS Ecológico é um instrumento de incentivo ao investimento do Poder Público
Municipal em Saneamento Básico (sistemas de tratamento e disposição final de lixo ou de
esgoto sanitário) e na criação e manutenção de Unidades de Conservação. Com ele, uma
parcela do ICMS arrecadado pelo Estado é destinado àqueles municípios que estão
efetivamente implementando medidas nessas áreas.

A Lei nº 13.803 de 27 de Dezembro de 2000, trata do ICMS Ecológico, e estabelece, em
seu Artigo 2º que:

parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total (do ICMS Ecológico) será
distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de
esgoto sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo,
a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população,
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada município não excederá o seu investimento,
estimado com base na população atendida e no custo médio “per capita” dos sistemas de
aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de esgotos sanitários,
fixado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM;

O restante dos recursos será distribuído com base no Índice de Conservação do Município,
calculado de acordo com o Anexo IV desta lei, considerando–se as unidades de conservação
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estaduais, federais e particulares, bem como as unidades municipais que venham a ser
cadastradas, observados os parâmetros e os procedimentos definidos pelo órgão ambiental
estadual.

Para ter acesso aos recursos do ICMS Ecológico relativos ao Saneamento Básico
(sistemas de tratamento e disposição final de lixo ou de esgoto sanitário), o município, deve
atender a pelo menos um dos critérios abaixo:

– Possuir sistemas de tratamento ou disposição final de resíduos sólidos urbanos, com
operação licenciada pelo COPAM, que atendam, pelo menos, a 70% (setenta por cento) da
população do município;

– Possuir sistemas de tratamento de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo COPAM,
que atendam, no mínimo, a 50% (cinqüenta por cento) da população do município.

Para ter acesso aos recursos do ICMS Ecológico relativos ao componente Unidades de
Conservação, o município deve cadastrar suas Unidades de Conservação junto ao Instituto
Estadual de Florestas – IEF. As Unidades de Conservação devem atender, simultaneamente,
aos seguintes critérios:

– estar enquadrada em uma das categorias de manejo: estação ecológica, reserva biológica,
parque, reserva particular do patrimônio natural, floresta nacional, área de proteção ambiental,
área de proteção especial e área indígena;

– a Unidade de Conservação deve existir legalmente;

– a Unidade de Conservação deve apresentar limites territoriais definidos, com restrições
ao uso do solo. (Manual de Saneamento e Proteção Ambiental para os Municípios, Volume I,
Município e Meio Ambiente).

6 - O que fazer para tornar mais atuante um CMMA que nunca funcionou ou funciona
precariamente?

Um bom começo pode ser a convocação de uma reunião ampla com o conjunto da
sociedade local. Nela podem ser discutidos pontos como a importância de existir um CMMA
atuante no município, o papel desse organismo, etc. Essa discussão pode ter também o
objetivo de identificar pessoas, grupos, instituições interessadas em participar do CMMA.
Muitas vezes, a substituição de alguns membros por pessoas mais dinâmicas e envolvidas
com o tema é suficiente para tornar um CMMA inoperante em ativo.

Eventos educativos, como feiras, palestras, cursos, conferências, seminários, semana
do meio ambiente, discussão de problemas ambientais locais, etc. são instrumentos
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importantes de mobilização da sociedade local. São também bons momentos para introduzir
a discussão sobre a importância e o papel do CMMA.

7 - O CMMA pode criar leis? Quais são os limites do poder do CMMA em relação a
criação de novas leis?

Não. O CMMA não tem poderes para elaborar leis, não podendo definir nada que seja
matéria de lei. Criação de leis municipais é uma tarefa exclusiva do Legislativo Municipal, da
Câmara dos Vereadores. O CMMA não substitui a Câmara de Vereadores, nem pode concorrer
com ela.

Como forma de garantir a participação da Câmara dos Vereadores nas decisões do
CMMA, é importante que o CMMA tenha entre seus conselheiros pelo menos um representante
da Câmara.

Ao CMMA cabe a tarefa de detalhar a legislação existente, definindo deliberações
normativas e procedimentos. O CMMA pode, a título de colaboração, sugerir temas e propostas
de leis a serem apresentadas pelo Executivo ao Legislativo Municipal.

8 - Um Conselho Municipal de Meio Ambiente composto somente por representantes
do Poder Público é paritário?

Não. Entende-se por CMMA paritário aquele que é composto por representantes do
Poder Público (Federal, Estadual e Municipal) e sociedade civil, na mesma proporção, ou
seja, o CMMA deve ter o mesmo número de representantes governamentais e representantes
da sociedade civil. São representantes da sociedade civil, membros de: organizações não
governamentais; associações de bairro; clubes  de serviços; sindicatos; grupos de mulheres,
de jovens, grupos da terceira idade; representantes de minorias e demais organizações que
tenham uma atuação de destaque dentro do município.

É importante esclarecer que organizações de classe como Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB são
autarquias governamentais.

9 - Um Conselho Municipal de Meio Ambiente não paritário pode continuar atuando?

O Sistema Nacional de Meio Ambiente, do qual o município faz parte, tem por base a
participação ativa dos cidadãos. Dentro desta perspectiva, a paridade entre poder público e
sociedade civil no CMMA é fortemente estimulada.

O município é autônomo para definir a composição do CMMA. Caso este não seja paritário,
poderá  atuar normalmente no município.  No entanto, deve-se ressaltar que a paridade é uma
exigência  da Deliberação COPAM  n.º 29/98 – Convênio de Descentralização de
Licenciamento e Fiscalização.  Desta forma,  caso não haja a paridade no CMMA o município
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ficará impedido de firmar o referido convênio com a SEMAD e com seus órgãos vinculados.

10 - Os membros do CMMA podem receber remuneração pelo exercício de suas
atividades?

O CMMA é um órgão da prefeitura, sem personalidade jurídica, em que seus membros
participam voluntariamente. Quando os membros do CMMA deliberam sobre um determinado
assunto, eles o fazem em prol da melhoria da qualidade ambiental no município, não devendo
ser remunerados para isso, apesar de não haver impedimento legal. Os Conselheiros estão
desenvolvendo uma atividade pública voluntária, não sendo prestadores de serviços à
prefeitura,

11 - O CMMA pode contratar consultores?

Não. O CMMA não tem personalidade jurídica. É um órgão consultivo/ deliberativo da
prefeitura. Quem tem personalidade jurídica para contratar técnicos e consultores não é o
CMMA mas sim a prefeitura, que poderá fazê-la a partir da demanda do CMMA.

12 - O CMMA pode fiscalizar?

O CMMA é um colegiado, normativo e deliberativo, não sendo um órgão de fiscalização
de campo. Não cabe a ele o papel de fiscalizar se uma determinada atividade está ou não
provocando impactos ambientais ou se está em conformidade com a legislação ambiental.
Essa é uma tarefa do órgão executivo ambiental municipal. Nos casos em que se configure
a omissão dos órgãos executivos, o CMMA poderá agir supletivamente.

O CMMA pode ser um canal para receber denúncias. No entanto, essas denúncias
devem ser encaminhadas ao órgão executivo municipal de meio ambiente e demais órgãos
responsáveis.

13 - O CMMA pode embargar?

O CMMA, a partir da constatação de problemas pelo órgão executivo ambiental municipal,
poderá deliberar sobre penalidades, multas e embargo de uma determinada atividade sobre
a qual tenha competência legal. No caso de competência nos níveis federal e estadual, o
CMMA  deverá aprovar moção ao órgão competente para realizar o embargo. O CMMA
poderá, ainda, solicitar ao executivo municipal a cassação do alvará.

O CMMA delibera sobre o embargo, mas não cabe a ele executar o que foi deliberado
(fechamento de uma fábrica, por exemplo). A execução é de competência do(s) órgão(s)
executivo(s) municipal(is) de controle e promoção ambiental.

O CMMA  deverá ter poder de polícia administrativa. Isso quer dizer que o CMMA deverá
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ter (se a lei municipal assim definir) a competência de aplicar penalidades. É importante,
porém, não confundir poder de polícia administrativa com poder ou força policial. Por poder
de polícia administrativa entende-se que o CMMA pode deliberar sobre penalidades, incluindo
multas e embargos.

14 - O CMMA pode autuar?

Em princípio não. Quem autua é o órgão ou órgãos executores da política ambiental
municipal, desde que essa competência esteja definida em lei municipal. O CMMA aplica a
penalidade com base na autuação. Autuar significa verificar a irregularidade “in loco”.

15 - O CMMA pode multar?

Sim. A multa deve ser aplicada com base na autuação pelo órgão executivo nos temos da
Lei Municipal  ou do convênio com o Estado.

16 - O CMMA pode elaborar projetos?

O CMMA pode, quando for necessário, elaborar projetos para serem implementados pelo
município, mas sua grande função, na verdade, é o de analisar projetos elaborados pelo
executivo ou outros organismos. A prefeitura, através dos seus técnicos e de seus órgãos
executivos, elabora projetos para serem analisados pelo CMMA. A iniciativa privada e as
ONGs também podem apresentar projetos a serem apreciados pelo CMMA.

17 - O CMMA pode licenciar?

Sim. Poderá licenciar atividades de impacto estritamente local previstas na legislação
municipal e outras conforme convênio(s) firmado(s) entre o Estado e o município. Nestes
casos, o CMMA deverá  analisar e conceder licenças.

(Veja capítulo 7 – Licenciamento de Atividades Potencialmente Poluidoras no Nível
Municipal).

18 - A quem recorrer para denunciar problemas ambientais que extrapolem a
competência municipal?

Esta é uma dúvida muito freqüente, principalmente para os municípios de pequeno porte.
Como existe atualmente um conjunto de órgãos que cuidam da questão ambiental, locados
em várias secretarias e departamentos dos organismos do Governo Estadual e Federal,
normalmente os municípios têm dificuldades em identificar a quem recorrer. No item 19
deste Manual foi incluída uma listagem de órgãos e instituições, suas competências e
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formas de contato. Os municípios podem recorrer a estas instituições para efetuarem
denúncias e resolverem dúvidas.

19 - É necessário fazer convênio com o Estado para a efetivação do CMMA?

Não. O município é soberano para atuar, independente do Estado, dentro de sua área de
competência. O município não necessita ter um convênio com o Estado para criar, efetivar o
CMMA.

20 - Em que casos o convênio com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável é necessário?

O Estado de Minas Gerais, em sua política de municipalização da gestão ambiental,
definiu um conjunto de municípios, notadamente os de grande porte, como prioritários para
participarem do processo de transferência de competência do Estado para o município no
que se refere ao licenciamento e fiscalização de atividades potencialmente poluidoras.
Nestes casos, o convênio entre o Estado e o Município é necessário, no sentido de definir
competências de cada uma das partes envolvidas.

Nestes municípios, a FEAM tem investido na capacitação do corpo técnico e apoiado o
processo de construção e adaptação de normas e procedimentos, visando permitir que
estes, gradativamente, assumam o processo de licenciamento e fiscalização de atividades
potencialmente poluidoras em seus territórios.

Os municípios interessados em conhecer o convênio com o Estado devem  consultar a
Deliberação Normativa COPAM n.º 29, de 9 de setembro de 1998, que estabelece diretrizes
para a cooperação técnica e administrativa com os órgãos municipais de meio ambiente,
visando ao licenciamento e à fiscalização de atividades de impacto ambiental local.

21 - Quais são as possíveis formas de conseguir recursos para o CMMA?

O CMMA, como organismo consultivo e deliberativo, normalmente não necessita de
muitos recursos para poder atuar. Os custos na realidade são mínimos, tais como o local
para realizar as reuniões, secretaria,  material de escritório, etc., usualmente cobertos pela
própria prefeitura.

Os projetos e programas do município nos quais o CMMA deve estar envolvido,
normalmente, necessitam de recursos. Como o CMMA não tem personalidade jurídica, cabe
à prefeitura ou ao seu órgão executivo a tarefa de identificar fontes governamentais ou não
governamentais de recursos para viabilizar seus programas (ver capítulo 11).

De acordo com Philippi et.alii,1996 algumas sugestões para obtenção de recursos
financeiros são:
· Projetos de cooperação financeira nacional e internacional;
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· Incentivo tributário, isenção de impostos, que irá incentivar o cidadão a proteger, preservar
e conservar o meio ambiente;
· Contribuição de melhoria, taxa cobrada dos cidadãos beneficiados por obra pública de
melhoria da qualidade ambiental;
· Taxa de conservação, tendo por fato gerador a utilização de áreas de relevante interesse
ambiental, visando à manutenção destas;
· Consórcio intermunicipal, através dos quais os municípios solucionarão problemas comuns.

22 - No caso de empreendedores não cumprirem o que foi definido pelo CMMA, o
que pode ser feito?

O município só pode exigir o cumprimento daquilo que está estabelecido em lei. No caso
do não cumprimento do que está definido em lei, o órgão executivo municipal deve fazer
cumprir o que foi deliberado pelo CMMA, podendo inclusive utilizar-se da força policial,
polícia militar, e também da justiça para fazer valer seu mandato.

A grande vantagem da existência de uma política municipal de meio ambiente está na
possibilidade de que sejam construídos acordos entre o poder público municipal, empresários
e moradores, no sentido de definir prazos e etapas para a solução dos problemas ambientais
identificados. Por estar mais próximo e envolvido com a realidade ambiental local, o poder
público municipal tem maior facilidade de propor e discutir estes acordos do que o Estado,
por exemplo.

É sempre bom lembrar que o executivo municipal dispõe de um instrumento  muito
valioso que é o Alvará Municipal e que poderá ser cassado.

23 - O que é o Fundo Municipal de Meio Ambiente?

É uma reserva financeira destinada exclusivamente para projetos na área ambiental. Os
recursos que constituem um Fundo, podem-se originar de: dotação orçamentária, valores
provenientes de taxas de licenciamento ou aplicação de multas por penalidades, etc.

Este Fundo poderá  ser criado e mantido pelo próprio município para suprir as demandas
relacionadas com a melhoria das condições ambientais locais. O bom funcionamento do
CMMA e o Órgão Executivo Ambiental Municipal independe da existência de um Fundo
Municipal.

24 - Qual é a importância da parceria entre CMMA e outros órgãos municipais?

O CMMA atua em estreita articulação com o Órgão Executivo Ambiental Municipal.
Além desse órgão, é muito importante que representantes das Secretarias de Obras, Saúde,
Educação, Desenvolvimento Urbano, Agricultura (ou equivalentes), bem como da Câmara
dos Vereadores tenham assento e acompanhem de perto as deliberações do CMMA. As
deliberações do CMMA podem ter impacto nas ações da prefeitura e necessitam do apoio e
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do envolvimento desses organismos municipais e da Câmara de Vereadores para serem
implementadas.

25 - O prefeito pode impedir as atividades do Conselho?

O Conselho Municipal de Meio Ambiente é instituído por lei da Câmara Municipal. O
executivo deve cumprir as leis proclamadas pelo legislativo, portanto caso haja algum
impedimento às atividades do conselho, a questão deverá ser encaminhada à própria Câmara
ou ao Ministério Público para as devidas medidas.

26 - A FEAM possui publicações que possam ajudar a gestão ambiental municipal?

Sim. A FEAM dispõe de uma série de materiais de leitura para os agentes de gestão
municipal. Com eles, é possível sanar parte importante das dúvidas mais freqüentes sobre
procedimentos, normas e estruturas de funcionamento em nível municipal. Essas publicações
são também uma fonte importante de consulta sobre educação ambiental e sobre atividades
que o município pode desenvolver visando a melhoria das condições ambientais em seu
território. São eles:

1 - Manual de Saneamento e Proteção Ambiental para os Municípios

Esse material, produzido pela FEAM é disponibilizado gratuitamente para os municípios,
composto por 5 volumes:
– Volume I: Município e Meio Ambiente
– Volume II: Saneamento
– Volume III: Educação Ambiental: Conceitos Básicos e Instrumentos de Ação
– Volume IV: Extração de Areia, Cascalho e Argila: Técnicas e  Controle Ambiental
– Volume V: Licenciamento Ambiental: Coletânea de Legislação

2 - Como Destinar os Resíduos Sólidos Urbanos

3 - CD Direito Ambiental: Legislação, Jurisprudência e Doutrina

As publicações poderão ser solicitadas à FEAM - Assessoria de Educação e Extensão
Ambiental – AEX através do fax (31) 3298–6519. Telefone: (31) 3298-6545

e-mail:  aex@feam.br.
As doações serão feitas aos CMMAs e às Prefeituras.
As demais instituições poderão adquiri-las na FEAM - Divisão de Informação – DIINF.
(31)3298-6531.
A relação das nossas publicações poderão ser consultadas no site: www.feam.br, no

link Publicações.
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A) FONTES DE FINANCIAMENTO DISPONÍVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS –
ATERRO SANITÁRIO 8

Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA

Unidade do Ministério do Meio Ambiente que apoia projetos ambientais em todo o país.
Seu objetivo principal é viabilizar a política nacional do meio ambiente, dando apoio financeiro
a projetos de médio e pequeno portes que visem o uso sustentável dos recursos naturais, a
preservação ou a recuperação da qualidade ambiental no Brasil.

A modalidade de apoio denominada “Demanda Induzida” promove a seleção de projetos,
mediante lançamento de editais específicos, na área de resíduos sólidos urbanos para
municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes.

Contato: Esplanada dos Ministérios, Bloco “B” - 7º andar - 70.068-900 - Brasília/DF -
Tel: (61) 317-1203 - Fax: (61) 224-0879

www.mma.gov.br / e-mail: fnma@mma.gov.br

Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano - SEDU/PR

O Programa GESTÃO  DE   RESÍDUOS SÓLIDOS  URBANOS –  PROGEST objetiva promo-
ver o desenvolvimento  de  ações  integradas de limpeza pública, acondicionamento, coleta
e  transporte,  disposição final e tratamento de  resíduos  sólidos  urbanos  nos bolsões de
pobreza crônica do país na perspectiva  de  contribuir  para   universalizar  a  cobertura  e 
aumentar a eficiência e a eficácia da prestação destes serviços.

Contato: Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano - SEDU/PR -
Esplanada dos Ministérios, Bloco A - 2º andar, Sala 227 - SEDU Protocolo Brasília DF - CEP
70.054-900 – Tel: (61)411-4602

www.planalto.gov.br - ir em “ESTRUTURA” - entrar em “SEDU” - em seguida “Programas
e ações” - entrar em “PROGEST”

e-mail: sedu@planalto.gov.br

Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais – BDMG

São duas as formas de financiamento:
- Investimento elegível no Fundo para o Desenvolvimento Regional – FRD, com recursos

da desestatização este fundo destina-se a prestar colaboração financeira a municípios

11 FONTES DE FINANCIAMENTO

8 Fonte: Divisão de Saneamento da FEAM
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situados nas áreas geográficas de influência da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD em
projetos de desenvolvimento regional e social (Capítulo 4 do Edital NºPND-A-01/97/CVRD).
Estabeleceu-se uma relação de investimentos classificados pelo Governo de Minas Gerais
como prioritários para o desenvolvimento social e econômico da região, de acordo com as
diretrizes do BNDES para o FRD em Resíduos Sólidos Urbanos. Englobam-se ações para
elaboração de projetos, coleta, transporte, reuso, reciclagem, compostagem, disposição
final, recuperação de áreas degradadas, melhorias operacionais, reaparelhamento tecnológico,
organização institucional, capacitação técnica, ações sociais e comunitárias, educação
ambiental e reembolso de taxas de licenciamento ambiental do projeto.

- Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura em Municípios
do Estado de Minas Gerais – “Novo SOMMA”, instituído pela Resolução nº 404, do Conselho
de Administração do BDMG, contempla, no que concerne à resíduos sólidos urbanos,
financiamento para a elaboração e execução de projetos de coleta, coleta seletiva, transporte,
reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final, recuperação de áreas degradadas,
melhorias operacionais, aparelhamento tecnológico, organização institucional, capacitação
técnica, ações sociais e comunitárias, e educação ambiental.

Contato: BDMG - Rua da Bahia, 1600 - Bairro Lourdes - CEP 30160-907 - Caixa Postal
1026 – Belo Horizonte/MG

Tel: (55) 31 3219-8000
www.bdmg.mg.gov.br - e-mail: contatos@bdmg.mg.gov.br

Caixa Econômica Federal – CAIXA

Através do Pró-Saneamento, que tem por objetivo promover a melhoria das condições de
saúde e da qualidade de vida da população, por meio de ações de saneamento integradas e
articuladas com outras políticas setoriais. As ações de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem urbana, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos visam à
consecução de empreendimentos destinados ao aumento da cobertura destes serviços.

O programa é implementado por meio da concessão de financiamentos aos Estados,
Distrito Federal, Municípios, concessionárias dos serviços de saneamento e órgãos
autônomos municipais, sendo o FGTS a fonte dos recursos.

No item “Resíduos Sólidos” – a CAIXA financia obras para aumento da cobertura dos
serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos urbanos, como
usinas de triagem e compostagem, aterros sanitários e/ou recuperação de lixões.

Maiores informações acessar o endereço eletrônico: www.caixa.gov.br, no indicativo
“PARA SUA CIDADE”. No caso de saneamento deverá selecionar em “perfil e produtos”
“COMUNIDADE” e a seguir “PRÓ-SANEAMENTO” ou pelo tel: 0800-550505.

Recomenda-se ainda contatar o Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM
que, em parceria com a ESCOLA NACIONAL DE SERVIÇOS URBANOS – ENSUR, realiza o
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, cuja programação contém o Curso Gestão
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Integrada de Resíduos Sólidos, com objetivos de: 
- Capacitar os participantes para a gestão dos serviços de limpeza urbana e destinação

final dos resíduos sólidos, incorporando as dimensões ambientais, sociais e econômicas dos
sistemas.

- Orientar os participantes quanto ao aprimoramento das condições de funcionamento e
da gestão dos serviços municipais de limpeza urbana, com resultados ambientais e sociais,
especialmente para a saúde pública.

- Indicar aos participantes os meios para a retirada das crianças e dos adolescentes dos
trabalhos de catação nos lixões, propiciando-lhes ações sustentáveis, do ponto de vista
social e econômico, associando-as a programas específicos de retorno à escola e reforço à
renda familiar.

Contato: Largo IBAM, 1 - Humaitá - CEP: 22271-070 – Rio de Janeiro/RJ
Tel: (0xx21) 2537-7595 / Fax: (0xx21) 2537-1262
www.ibam.org.br - e-mail:ibam@ibam.org.br

B) FONTES DE FINANCIAMENTO DISPONÍVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 9

Ministério da Saúde

- Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Financia projetos de sistemas de esgotamento
sanitário que tem como um dos critérios de prioridade municípios com população total
(urbana e rural) inferior a 30.000 habitantes.

Cabe salientar que as propostas deverão contemplar a construção de ETE, salvo se for
apresentada documentação técnica que comprove que tais unidades estão construídas e em
operação.

Contato da coordenação da FUNASA em Minas Gerais:
Rua Espírito Santo, 500 – sala 1004 – Centro – CEP 30.160-030
Tel: (31) 3222-5166 / 3248-2802 / 3248-2805 / 3248-2890
Fax: (31) 3326-8999 / 3222-0710
www.funasa.gov.br, no indicativo “Saneamento”. Selecionar “Programas de Saneamento”

e a seguir “Convênios”.

Presidência da República Federativa do Brasil

- Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano – SEDU. Através do Programa
“Saneamento é Vida 2002” tem por objetivo promover ações de implantação e ampliação de
sistemas de coleta e tratamento de esgotos com intervenções necessárias ao aumento da

9 Fonte: Divisão de Saneamento da FEAM
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cobertura dos serviços de esgotamento sanitário nas áreas mais carentes do país, sendo
implementada por intermédio das seguintes modalidades:

Na implantação de soluções coletivas, com sistemas de coleta e tratamento de esgotos:
rede coletora, adotando-se, sempre que possível, o sistema condominial; estação elevatória;
interceptor e emissário; estação de tratamento (ETE); ligação domiciliar e intra-domiciliar; ou
instalações hidráulico-sanitárias domiciliares.

Nas soluções individuais de esgotamento sanitário: fossa séptica, inclusive instalações
para disposição final do efluente; ou instalações hidráulico-sanitárias domiciliares.

Contato: Esplanada dos Ministérios, Bloco A - 2º andar / Sala 227 - SEDU Protocolo
Brasília DF - CEP 70.054-900 – Tel: (61) 411-4602

www.planalto.gov.br - ir em “ESTRUTURA” - entrar em “SEDU”
e-mail: sedu@planalto.gov.br

Caixa Econômica Federal – CAIXA

No item “Esgotamento Sanitário” – a CAIXA financia obras para aumento da cobertura
de sistemas de esgotamento sanitário e/ou ao adequado tratamento e destinação final dos
efluentes.

Contato: Tel: 0800-550505
www.caixa.gov.br,  no indicativo “PARA SUA CIDADE”. No caso de saneamento deverá

selecionar em “Perfil e Produtos”, “COMUNIDADE” e a seguir “PRÓ-SANEAMENTO”.

Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais – BDMG

– Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura em Municípios
do Estado de Minas Gerais – “Novo SOMMA”. Instituído pela Resolução nº 404, do Conselho
de Administração do BDMG, contempla, no que concerne os sistemas de esgotamento
sanitário, ligação, coleta, interceptação, estações elevatórias, tratamento, disposição final,
melhorias operacionais, aparelhamento tecnológico, organização institucional, capacitação
técnica, ações sociais e comunitárias e educação ambiental.

Contato: Rua da Bahia, 1600 - Bairro Lourdes - CEP 30.160-907 - Belo Horizonte/MG
Caixa Postal 1026 - Tel: (31) 3219-8000
www.bdmg.mg.gov.br - e-mail: contatos@bdmg.mg.gov.br



55

C) FONTES DE FINANCIAMENTO PARA O MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. Fundo Nacional do Meio Ambiente / Ministério do Meio Ambiente
www.mma.gov.br / e-mail: fnma@mma.gov.br

Modalidades de Apoio
O FNMA apoia projetos em duas modalidades:
- Demanda Espontânea: quando as entidades proponentes dos projetos os encaminharem por
iniciativa próprias a qualquer tempo, atendendo, contudo, aos critérios estabelecidos pelo
FNMA.
- Demanda Induzida: quando os projetos são propostos exclusivamente em resposta a editais
específicos publicados pelo FNMA, com vistas a atender a áreas prioritárias da Política
Nacional do Meio Ambiente.
Quem pode concorrer aos recursos do FNMA
- Instituições públicas pertencentes à administração direta ou indireta, em seus diversos
níveis (federal, estadual e municipal); ou
- Instituições privadas brasileiras sem fins lucrativos, que possuam atribuições estatutárias
para atuar em áreas do Meio Ambiente, identificadas como:
- Organização Não Governamental (ONG); ou
- Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP); ou
- Organização de Base (associações de produtores, de bairro ou outras).

Para serem consideradas elegíveis, as instituições privadas brasileiras sem fins lucrativos
deverão integrar o Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas (CNEA/CONAMA) ou
possuir, no mínimo, 2 anos de existência legal.

2. Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF) -
Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento - PNUD/GEF
SCN Quadra 2 Bloco A Ed. Corporate Center 7  - 70712-900 Brasília-DF
Tel: (55)  61 329 2000 - Fax: (55)  61 329 2099
www.undp.org.br - e-mail: castro@undp.org.br

3. Visão Mundial - MG (Educação, geração de renda, agroecologia)
Belo Horizonte – MG, fax: +31-3273-5944
 www.visaomundial.org.br - e-mail: vmbrasil@visaomundial.org.br

4. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura-Unesco
(Educação, meio ambiente)
SAS – Qd. 05 – Bl. H – Lote 06 – 9º Andar – C. P. 08.563 – 70.070-914
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Brasília – DF, tel: +61-321-3525, fax: +61-322-4261
www.unesco.org.br - e-mail: webmaster@unesco.org,  uhbrz@unesco.org

5. Petrobras - Petróleo Brasileiro S. A.
(Meio ambiente, educação, geração de emprego)
Avenida República do Chile, 65 – Centro – 20.035-900 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 534-3217/3925 - FAX: +21-534-6199,
www.petrobras.com.br - e-mail: brnet@petrobras.com.br, sc24@petrobras.com.br

6. Planfor / Ministério do Trabalho e Emprego (Educação profissional)
Esplanada dos Ministérios – Bl. F – Sala 306 - 70.059-900 – Brasília – DF
Tel: (61) 317-6165 /  0800-610101
www.mte.gov.br/sppe/eduprof/planfor_idx.htm.

7. Prêmio Itaú-Unicef Educação & Participação
 (Prêmio para ações complementares à escola)
Agências do Banco Itaú ou tel: 0800-55-03-41
www.cenpec.org.br, www.unicef.org.br

8. Proger/Ministério do Trabalho e Emprego (Geração de emprego e renda)
Esplanada dos Ministérios - Bl. F – 2º Andar – 70.059-900 – Brasília – DF
Tel: 0800-610101
www.mte.gov.br/sppe/proger/proge01.htm

9. Programa Nacional de Meio Ambiente-PNMA (Unidades de Conservação,
Proteção de Ecossistemas e Desenvolvimento Institucional)
Esplanada dos Ministérios – Bl. B – 8o Andar – 70.068-900 – Brasília – DF
Tel: (61) 317-1118/1155/1367
www.mma.gov.br - e-mail: pnma@mma.gov.br

10. Shell Brasil S. A. (Preservação e Educação Ambiental)
Praia de Botafogo, 370 – 2º Andar – 22.258-900 –Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 559-7777 - FAX: (21) 559-7171
www.shell.com.br

11. MacArthur Foundation – Brazil
Av. Engº Luiz Carlos Berrini, 936 – CJ 71 – Brooklin – 04.571-000 – São Paulo – SP
Tel: 55-11-5505-2527 - FAX: 55-11-5505-5316
www.macfound.org.br - fundmacarthu@originet.com.br
12. Unibanco Ecologia (Conservação, recuperação e educação ambiental)
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Al. Gabriel Monteiro da Silva, 263  Jardim Paulista  São Paulo – SP - CEP 01441-000
Fone (11) 3898.1136
www.unibanco.com.br - e-mail:unibancoecologia@mc11eventos.com.br

13. Vitae-Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social (Educação)
Rua Oscar Freire, 379 – 5º Andar – 01.426-001 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3061-5299, FAX: (11) 3083-6361
www.vitae.org.br - e-mail: vitae@dialdata.com.br

14. World Wide Fund-WWF – Regional do Brasil
(Pesquisa em Conservação e Educação)
SHIS – EQ QL 06/08 – CJ E – 2º andar – 71.620-430 – Brasília – DF
Tel: (61) 248-2899 - FAX: (61)-364-3057
www.wwf.org.br - e-mail: natsoc@wwf.org.br, panda@wwf.org.br

15. Agência Brasileira de Cooperação-ABC/Ministério das Relações Exteriores
(Projetos socioeconômicos e ambientais)
Esplanada dos Ministérios – Palácio do Itamaraty – Anexo I – 8o andar – 70.170-900 –
Brasília – DF - Tel: (61) 411-6862 - FAX: (61)-411-6894
www.abc.mre.org.br

16. Conservation International-CI (Proteção e conservação da biodiversidade)
e Prêmio Henry Ford de Conservação Ambiental
(4 prêmios para projetos de conservação da natureza)
Av. Getúlio Vargas, 1300 7º andar Savassi – 30112021- Belo Horizonte – MG
FAX: (31) 3261-3889
 www.conservation.org.br - e-mail: info@conservation.org.br

17. Coordenadoria Ecumênica de Serviço-Cese (Meio Ambiente)
Rua da Graça, 164 – Graça – 40.080-410- Salvador – BA
Tel: (71) 336-5457 - FAX: (71) 336-0733
www.cese.org.br - e-mail: comunica@cese.org.br

18. Embaixada Britânica – Programa de Pequenas Doações (Desenvolvimento
sustentável)
SES – Avenida das Nações – Qd. 801 – CJ K – Lote 08 – 70.408-900 – Brasília – DF
Tel: (61) 225-2710/45 - FAX: (61) 225-1771
www.reinounido.org.br - e-mail: chancery@reinounido.org.br

19. Embaixada da Austrália – Programa de Assistência Direta
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(Desenvolvimento comunitário)
SHIS – QI 09 – CJ 16 – Casa 01 – 71.625-903 – Brasília – DF
Tel: (61) 248-1066
www.embaixada-australia.org.br - e-mail: embaustr@zaz.com.br

20. Embaixada da Holanda (Pequenos projetos na área do meio ambiente)
SES – Av. das Nações – Qd. 801 – Lote 05- 70.405-900 – Brasília – DF
Tel: (61) 321-4769 - FAX: (61) 321-1518
e-mail: bra@minbuza.nl

21. Embaixada do Japão ( Pequenos projetos na área de Meio Ambiente)
SES – Av. das Nações – Qd. 811 – Lote 39 – 70.425-900 – Brasília – DF
Tel: (61) 242-6866/6543/6552/6475 - FAX: 61-242-0738
www.japao.org.br - e-mail: info@japao.org.br

22. Embrapa/Ministério da Agricultura e Abastecimento
(Uso sustentável dos recursos naturais, recuperação das áreas degradadas)
Parque Estação Biológica – PqEB S/N, Edifício Sede – C.P. 08.815 – 70.770-901 – Brasília
– DF - Tel: (61) 448-4491- FAX: (61) 347-2061
www.sede.embrapa.br - e-mail: sci@sede.embrapa.br

23. Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança –
Programa Crer Para Ver-PCPV (Educação)
Rua Lisboa, 224 – Jardim América – 05.413-000 – São Paulo – SP
Telefax: (11) 3081-0699
www.fundabring.org.br - e-mail: pcpv@fundabring.org.br, info@fundabring.org.br

24. Fundação Acesita para o Desenvolvimento Social (Educação, meio ambiente)
Alameda 31 de Outubro, 500 – 35.180-000 – Timóteo – MG
Tel: (31) 3848-4758 - FAX: (31) 848-4785 - ramal 64
e-mail: facesita@gtc.com.br

25. Fundação Ford (Educação, desenvolvimento sustentável)
Praia do Flamengo, 154 – 8o andar – 22.207-900 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 2556-1586 - FAX: (21) 2285-1250
www.fordfound.org - e-mail: Ford-rio@fordfound.org

26. Fundação Iochpe (Educação)
Alameda Tietê, 618/casa01 – Cerqueira César – 01.417-020 – São Paulo – SP
Telefax: +11-3060-8388
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www.widesoft.com.br/fiochpe - e-mail: fiochpe@osite.com.br

27. Fundação O Boticário de Proteção à Natureza (Conservação da natureza)
Avenida Rui Barbosa, 3.450 – Afonso Pena – 83.065-260 – São José dos Pinhais – PR
Tel: (41) 381-7426 - FAX: +41-382-4179
 www.fbpn.org.br - e-mail: fundação@fbpn.org.br

28. Fundação Odebrecht (Educação)
Avenida Tancredo Neves, 450/29 A – Cond. Suarez Trade – Caminho das Árvores –
41.827-900 – Salvador – BA - Tel: (71) 340-9129/8929
www.odebrecht.com.br - e-mail: fundação@odb.com.br, info@odebrecht.com.br

29. Fundação Orsa (Educação)
Avenida Deputado Emílio Carlos, 821 – Santa Terezinha – 06.310-160 – Carapicuíba – SP
Tel: (11) 429-4664 - FAX: 429-2232
e-mail: fundorsa@amcham.com.br

30. Fundação W.K.Kellogg (Educação, desenvolvimento rural)
Alameda Rio Negro, 1084/conj.31 – Centro Comercial Alphaville – 06.453-000 –
Barueri – SP
www.wkkf.org -  e-mail: wkkfbr@wkkf.org

31. Fundo Brasileiro para a Biodiversidade-Funbio (Conservação e uso
sustentável da Biodiversidade para organizações não-governamentais)
Secretaria Executiva: - Largo do IBAM, 1 – 6o andar – Humaitá – 22.271-070 –
Rio de Janeiro – RJ - Telefax: (21) 2579-0809
www.funbio.org.br - e-mail: funbio@funbio.org.br

32. Fundo Canadá em Apoio a Pequenos Projetos Comunitários
(Educação profissionalizante, geração de renda)
C.P. 341 – 70.359-970 – Brasília – DF - Telefax: (61) 321-3061

33. Fundo das Nações Unidas para a Infância-Unicef (Educação, meio ambiente)
UNICEF - Centro-Sul - responsável pelos projetos nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste
Av. Sumaré, 104 - 1º e 2º andar Perdizes   São Paulo CEP: 05016-090 - Tel:  (11) 3675-5705
www.unicef.org.br - e-mail: centrosul@unicef.org ; brasilia@unicef.org.br

34. Fundo do Amparo ao Trabalhador/Ministério do Trabalho e Emprego
(Educação profissional para artesanato, pesca, desenvolvimento comunitário, turismo,
comunidades rurais, etc) - Esplanada dos Ministérios – BI. F – Sala 218 – 70.059-900 –
Brasília – DF - www.tem.gov.br
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12 MINUTA DE LEI PARA CRIAÇÃO DO
        CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

 
 
LEI Nº..............
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento AmbientalMeio

Ambiente e dá outras providências. 

A Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal de .................................................,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. – Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de ........................................... ou
Departamento Municipal

de ........................................ o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA.

Parágrafo Único – O CMMA é um órgão colegiado, consultivo de assessoramento ao
Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência, sobre as questões
ambientais propostas nesta e demais leis correlatas do Município.

Art. 2°. – Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA compete:
 I –  propor diretrizes para a Política Municipal de Meio Ambiente;formular as diretrizes

para a política municipal do meio ambiente, inclusive para atividades prioritárias de ação do
município em relação à proteção e conservação do meio ambiente;

Il – propor normas técnicas e legais, procedimentos e ações, visando a defesa,
conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental do município, observada a
legislação federal, estadual e municipal pertinente;

III – exercer a ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei Orgânica
Municipal e na legislação a que se refere o item anterior;

IV – obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento
ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e a comunidade em geral;

V – atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental
promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase nos problemas do município;

Vl – subsidiar o Ministério Público no exercício cumprimento de suas competências para
a proteção do meio ambiente nos procedimentos que dizem respeito ao meio ambiente,
previstaos na Constituição Federal de 1988;

Vll – solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações
executivas do município na área ambiental;

Vlll – propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e
privadas de pesquisas e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental;
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IX – opinar previamente sobre planos e programas anuais e plurianuais de trabalho do
órgão executivo municipal,

de meio ambiente, no que diz respeito a sua competência exclusiva; opinar,previamente,
sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e programas governamentais que possam
interferir na qualidade ambiental do município;,

X – apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente ao
seu funcionamento;

XI – identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, federal,
estadual e municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação;

Xll – opinar sobre a realização de estudo alternativo sobre as possíveis conseqüências
ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas as
informações necessárias ao exame da matéria, visando a compatibilização do desen-
volvimento econômico com a proteção ambiental;

 XIII – acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras ou
potencialmente degradadoras e poluidoras, de modo a compatibilizá-las com as normas e
padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que promova impacto ambiental
ou desequilíbrio ecológico;

 XIV – receber denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração
junto aos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis e sugerindo ao Prefeito
Municipal as providências cabíveis;

XV – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os
recursos naturais existentes no Município, para o controle das ações capazes de afetar ou
destruir o meio ambiente;

XVI – opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas
municipais, visando à adequação das exigências do meio ambiente, ao desenvolvimento do
município;

 XVII – opinar quando solicitado  examinar e deliberar juntamente com o órgão ambiental
competente sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento no âmbito municipal
das atividades potencialmente poluidoras e degradadoras;, bem como sobre as solicitações
de certidões para licenciamento;

XVIII – decidir sobre a concessão de licenças ambientais de sua competência e a aplicação
de penalidades, respeitadas as disposições da Deliberação Normativa COPAM nº 01 de 22
de Março de 1990 (“Minas Gerais” de 4/4/90) e da Deliberação Normativa COPAM nº 29 de
9 de Setembro de 1998 (“Minas Gerais” de 16/09/98);

XIX – orientar o Poder Executivo Municipal sobre o exercício do poder de polícia
administrativa no que concerne à fiscalização e  aos casos de infração à legislação ambiental;

XXVIII – deliberar sobre a realização de as Audiências Públicas, quando for o caso,
visando à participação da comunidade nos processos de instalação de atividades
potencialmente poluidoras;
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XXI IX – propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de conservação visando
à proteção de sítios de beleza excepcional,  mananciais, patrimônio histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico, espeleológico e áreas representativas de ecossistemas
destinados à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;

XXII – responder a consulta sobre matéria de sua competência;
XXIII – decidir, juntamente com o órgão executivo de meio ambiente, sobre a aplicação

dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
XXIV – acompanhar as reuniões das Câmaras do COPAM em assuntos de interesse do

Município.

Art. 3°. – O suporte financeiro, técnico e administrativo indispensável à instalação e ao
funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente será prestado diretamente pela
Prefeitura, através do órgão executivo municipal de meio ambiente ou órgão a que o CMMA
estiver vinculado..

Art. 4°. – O CMMA será composto, de forma paritária, por representantes do poder
público e da sociedade civil organizada, a saber:

I – Representantes do Poder Público:
a) um presidente, que pode ser o titular do órgão executivo municipal de meio ambiente; 10

b) um representante do Poder Legislativo Municipal designado pelos vereadores;
c) um representante do Ministério Público do Estado;
d) os titulares dos e órgãos do executivo municipal abaixo mencionados:
d.1) órgão municipal de saúde pública e ação social;
d.2) órgão municipal de obras públicas e serviços urbanos.
e) um representante de órgão da administração pública estadual ou federal que tenha em

suas atribuições a proteção ambiental ou o saneamento básico e que possuam representação
no Município, tais como: Polícia Florestal, IEF, EMATER, IBAMA, IMA ou COPASA.

II – Representantes da Sociedade Civil:

a)dois representantes de setores organizados da sociedade, tais como: Associação do
Comércio, da Indústria, Clubes de Serviço, Sindicatos e pessoas comprometidas com a
questão ambiental;

b)um representante de entidade civil criada com o objetivo de defesa dos interesses dos
moradores, com atuação no município;

c)dois representantes de entidades civis criadas com finalidade de defesa da qualidade
do meio ambiente, com atuação no âmbito do município;

10 Trata-se apenas de um exemplo baseado no modelo de gestão ambiental estadual. O Conselho é livre para escolher seu presidente
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d)um representante de Universidades ou Faculdades comprometido com a questão
ambiental.

Art. 5°. – Cada membro do Conselho terá um suplente que o substituirá em caso de
impedimento, ou qualquer ausência.

Art. 6°. – A função dos membros do CMMA é considerada serviço de relevante valor
social.

Art. 7°. – As sessões do CMMA serão públicas e os atos deverão ser amplamente
divulgados.

Art. 8°. – O mandato dos membros do CMMA é de dois anos, permitida uma recondução,
à exceção dos representantes do Executivo Municipal.

Art. 9°. – Os órgãos ou entidades mencionados no art. 4º poderão substituir o membro
efetivo indicado ou seu suplente, mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente
do CMMA.

Art. 10 – 0 não comparecimento a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco)
alternadas durante 12 (doze) meses, implica na exclusão do CMMA.

Art. 11 – O CMMA poderá instituir, se necessário, em seu regimento interno, câmaras
técnicas em diversas áreas de interesse e ainda recorrer a técnicos e entidades de notória
especialização em assuntos de interesse ambiental.

Art. 12 – No prazo máximo de sessenta dias após a sua instalação, o CMMA elaborará
o seu Regimento Interno, que deverá ser aprovado por decreto do Prefeito Municipal também
no prazo de sessenta dias.

Art. 13 – A instalação do CMMA e a composição dos seus membros ocorrerá no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de publicação desta lei.

Art. 14 – As despesas com a execução da presente Lei correrão pelas verbas próprias
consignadas no orçamento em vigor.

Art. 15 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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13 Comentários à Minuta de Lei para criação do
        Conselho Municipal de Meio Ambiente

Este texto visa oferecer maiores informações sobre o conteúdo do modelo de lei de
criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, oferecido pela Fundação Estadual
do Meio Ambiente – FEAM. Lembramos que o modelo visa facilitar e guiar o município na
criação de sua própria lei, explicitando os objetivos, competências, atribuições e a composição
de um CMMA. Vale ressaltar a importância da realização de uma análise cuidadosa do
município deste modelo de lei assim como uma adaptação às suas condições e interesses.

A lei de criação do CMMA deve ser elaborada com a participação de representantes do
Poder Público e da sociedade civil. Aprovada a lei de criação pelo Legislativo Municipal,
deve-se fazer a nomeação dos membros do CMMA, e seus respectivos suplentes. A partir
daí, os membros discutirão e aprovarão o Regimento Interno do órgão.

Serão feitos alguns comentários específicos a alguns artigos com o intuito de clarear um
pouco mais sobre as atribuições e o funcionamento de um Conselho.

1. A expressão Conselho Municipal de Meio Ambiente assim como a sigla CMMA pode ser
alterada pelo município de acordo com sua vontade.

2. O CMMA não é uma Organização Não-Governamental, é um órgão colegiado do próprio
executivo com a participação da sociedade civil, para isso há necessidade de estar vinculado
à Secretaria de Meio Ambiente ou qualquer outra secretaria ou departamento da prefeitura
que tenha assumido para si legalmente a questão ambiental do município.
O CMMA é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo. Para que o Conselho possa realmente
ser uma instituição atuante no município ele deve ser deliberativo e não apenas consultivo.
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3. É importante ressaltar que cabe à Prefeitura oferecer o suporte técnico-administrativo ao
CMMA. É extremamente importante, portanto que esta tenha em seu quadro de pessoal,
técnicos que sejam capazes de suprir as principais demandas ambientais do município e das
atividades do CMMA. Em casos específicos, a Prefeitura estaria contratando os serviços de
consultorias.

4. A função do CMMA não é a de executar a política ambiental, mas sim de planejar, discutir
e deliberar sobre ela. A execução das políticas, projetos e ações cabem ao órgão competente
da Prefeitura.

Cabe ao órgão executivo municipal submeter à análise e deliberação do CMMA as
propostas de normatização, procedimentos e diretrizes para o gerenciamento ambiental
municipal.

5. Art 2º- Inciso III: A ação fiscalizadora do conselho se refere à observância do cumprimento
das normas. Os fiscais que integram o quadro da Prefeitura são os responsáveis por ir a
campo, fiscalizar os empreendimentos e relatar ao Conselho a situação verificada. A partir
do relato dos fiscais é que o Conselho tomará as providências cabíveis.
É importante não confundir o papel dos conselheiros. O CMMA pode, dentro do âmbito de sua
competência, deliberar pelo embargo de um empreendimento, mas deve contar com o apoio
da polícia local para fechar empreendimentos, se for o caso.

6. Art. 2°- Inciso VI: É importante ressaltar a  atuação do Ministério Público como uma
instituição de proteção ao meio ambiente. Em casos de crimes ambientais e alguns casos de
infração às normas cabe a atuação do Ministério Público. Por isso é muito importante que o
CMMA preste toda as informações e atue de forma integrada a esta instituição.

Tem-se de acordo com a Constituição Federal de 1988 que:
“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
III- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público

e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; “

7. Art. 2°- Inciso XVII: O CMMA poderá, quando solicitado pelo órgão responsável da Prefeitura
pela emissão de alvarás de localização e funcionamento, emitir opinião a respeito do processo.

A Prefeitura, se assim decidir, pode condicionar a liberação de alguns tipos de alvarás à
prévia manifestação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

8. Art. 2°- Inciso XVIII: Cabe ao CMMA deliberar sobre a concessão de licenças ambientais
de atividades de impacto local ou proveniente da assinatura de convênio com o Conselho
Estadual de Política Ambiental - COPAM.

 Em Minas Gerais o município já possui competências claras de licenciamento e
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fiscalização sem que haja a necessidade da assinatura de nenhum tipo de convênio com o
COPAM.

Além disso, o Estado estabeleceu através da Deliberação Normativa do COPAM n.º1 de
1990, todos os empreendimentos e atividades passíveis de licenciamento e fiscalização de
sua competência. O que não tiver especificado dentro desta deliberação e que for de impacto
estritamente local, o município poderá licenciar.

Cabe ao órgão executivo municipal a emissão de pareceres técnicos que subsidiarão as
discussões do CMMA sobre a concessão de licenças ambientais.

Cabe ao Conselho também deliberar sobre a aplicação de multas a empreendimentos que
descumprirem as normas. Os valores das multas deverão ser previamente definidos em Lei
pelo Poder Legislativo do município.

9. Art. 2º- Inciso XX: Audiências Públicas são reuniões que visam ao esclarecimento para
toda a comunidade e não apenas para os membros do CMMA, sobre um empreendimento
causador de impacto ambiental assim como as conseqüências da instalação e funcionamento
deste para o meio ambiente e para a comunidade local. A Audiência Pública poderá ser
convocada quando o CMMA julgar necessário.

10. Art. 2°-Inciso XXIII: O Fundo Municipal do Meio Ambiente deve ser gerido e administrado
pelo órgão municipal competente, para os quais seriam encaminhados os valores arrecadados
em decorrência de multas aplicadas,da cobrança de taxas pelo licenciamento ambiental,
ICMS ecológico, destinação orçamentária da Prefeitura, doações.

É válido ressaltar que a criação do fundo não é imprescindível para o município. Os
recursos para o setor ambiental podem ser geridos pela prefeitura com o acompanhamento
e controle do CMMA.

11. Art. 6º-O trabalho dos conselheiros, sejam eles do Poder Público ou da Sociedade Civil,
não deve ser remunerado por se tratar de um trabalho de caráter voluntário.

12. Art. 14 -Os governos federal e estadual não possuem fundos ou recursos financeiros de
destinação direta aos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, os gastos com seu
funcionamento assim como a realização de projetos específicos são de responsabilidade do
município. Este por sua vez pode buscar parcerias com órgãos públicos e privados para a
realização dos projetos.

13. Art 4º: Aconselha-se a paridade do CMMA. Isto significa que metade dos membros do
CMMA seja do poder público e a outra metade da sociedade civil organizada, ou seja,
representantes de entidades, associações, clubes de serviços etc. legalmente constituídos.

Caso o CMMA não seja paritário, não há impedimento legal para o seu funcionamento,
mas aconselha-se a sua reformulação.
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É apropriado lembrar que para que se possa firmar o convênio de descentralização das
atividades de licenciamento e fiscalização de acordo com a deliberação normativa nº 029 de
1998 do Conselho de Política Ambiental - COPAM é exigida a paridade do CMMA.

“Art. 2º da Deliberação Normativa COPAM n° 029 de 1998:
II - instância normativa, colegiada, consultiva e deliberativa de gestão ambiental, com

representação da sociedade civil organizada paritária à do Poder Público;
Esta paridade é importante para se garantir igualdade de representação e poder entre

Poder Público e Sociedade Civil nas decisões. Um CMMA existe justamente para que a
sociedade participe e isso implica também em um compartilhamento das responsabilidades,
no exercício da democracia.

14. No modelo de lei encontram-se alguns exemplos da composição do CMMA.Esta
composição pode e deve ser alterada de acordo com a realidade do município. Caso o
município não possua, por exemplo, órgão executivo do meio ambiente, pode-se indicar como
presidente do CMMA o responsável pela área ambiental do município.

O importante é respeitar a paridade do conselho. Como exemplos de representantes do
Poder Público têm-se representantes de órgãos da própria prefeitura, EMATER, IEF, Polícia
Florestal, IBAMA, IMA, COPASA, representantes do Legislativo, autarquias como Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, Ordem dos Advogados do Brasil
– OAB, Conselho Regional de Contabilidade – CRC, etc...

Como representantes da outra metade da Sociedade Civil organizada têm-se as
Associações Comerciais, Associação das Indústrias, Organizações Não-Governamentais,
Sindicatos, Clubes de Serviços, pessoas comprometidas com a questão ambiental, etc.
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14 MINUTA DE REGIMENTO INTERNO DO CMMA

DECRETO N°. .....
Aprova o Regimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente-CMMA.
O Prefeito Municipal de ............................................,no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art.1° – Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente

que com este se publica.
Art.2°– Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições

em contrário.

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
Art.1° – Este Regimento estabelece as normas de organização e funcionamento do

Conselho Municipal de Meio Ambiente-CMMA.
Parágrafo Único – A expressão Conselho Municipal de Meio Ambiente e a sigla CMMA

se equivalem para efeito de referência e comunicação.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA
 
Art.2° – O CMMA. instituído como órgão colegiado deliberativo pela Lei n° ......... de

........................, terá suporte técnico, administrativo e financeiro prestado pela Prefeitura
Municipal, inclusive no tocante às instalações, equipamentos e recursos humanos
necessários.

Parágrafo Único – O suporte técnico será suplementarmente requerido à Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM e aos demais órgãos e entidades afetos aos programas
de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

Art.3° – Compete ao CMMA formular e fazer cumprir as diretrizes da Política Ambiental
do Município, na forma estabelecida no art. 2° da Lei nº ............... e neste Regimento.

Art.4° – O CMMA se compõe de:

I - ......................................................................................................................;
II - ...................................................................................................................;
III - ..................................................................................................................;
IV - ..................................................................................................................;
V - ...................................................................................................................;
VI - ..................................................................................................................;
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VII - ...................................................................................................................................;
VIII - ...............................................................................................................................................;

(listar conforme Lei Municipal que cria o CMMA)

Art.5° – Cada membro do CMMA terá um suplente que o substituirá em caso de
impedimento.

Art.6° – O mandato dos membros do CMMA corresponderá ao período de 02 (dois) anos,
permitida a recondução.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO

Art.7° – O CMMA tem a seguinte estrutura básica:
I - Presidência;
II - Vice-Presidência;
III - Plenário;
IV – Secretaria Executiva.

Art.8° – O CMMA será presidido por um de seus membros, que será eleito na primeira
reunião ordinária do órgão, por maioria de votos de seus integrantes, para o período de 02
(dois) anos, permitida a recondução.

Parágrafo único – À eleição e ao mandato do Vice-Presidente, que substituirá o Presidente
em seus impedimentos, aplica-se o disposto no “caput” deste artigo.

Art.9° – Ao Presidente compete:
I – dirigir os trabalhos do CMMA, convocar e presidir as sessões do Plenário;
Il – propor a criação de comissões técnicas e designar seus membros;
III – dirimir dúvidas relativas a interpretação de normas deste Regimento;
IV – encaminhar a votação de matéria submetida a decisão do Plenário;
V – assinar as atas aprovadas nas reuniões;
VI – assinar as deliberações do Conselho e encaminhá-las ao Prefeito, sugerindo os atos

administrativos necessários;
Vll - designar relatores para temas examinados pelo CMMA;
Vlll – dirigir as sessões ou suspendê-las, conceder, negar ou cassar a palavra do membro

do CMMA;
IX – estabelecer, através de Resolução, normas e procedimentos para o funcionamento

do CMMA;
X - convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões do Plenário, sem direito

a voto;
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XI – delegar atribuições de sua competência.

Art.10 - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus impedimentos,
exercendo as suas atribuições.

Parágrafo Único – Em caso de impedimento simultâneo do Presidente e do Vice-Presidente
assumirá a Presidência o membro mais idoso do CMMA .

Art.11 – O Plenário é o órgão superior de deliberação do CMMA, constituído na forma do
artigo 4° deste Regimento.

Art.12 – Ao Plenário compete:
I – propor alterações deste Regimento para homologação pelo Prefeito Municipal;
Il – elaborar e propor leis, normas, procedimentos e ações destinadas à recuperação,

melhoria ou manutenção da qualidade ambiental, observadas as legislações federal, estadual
e municipal que regula a espécie;

III – fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa do meio ambiente,
aos órgãos públicos, à indústria, ao comércio, à agropecuária e à comunidade e acompanhar
a sua execução;

IV – propor a celebração de convênios, contratos e acordos com as entidades públicas e
privadas de pesquisas e de atividades ligadas a defesa ambiental;

V- opinar sobre a realização de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências
ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas as
informações necessárias ao exame da matéria, visando à compatibilização do desenvolvimento
econômico com a proteção ambiental;

Vl – manter o controle permanente das atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras,
de modo a compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando
qualquer alteração que provoque impacto ou desequilíbrio ecológico;

Vll – identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, estaduais
e municipais, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo
medidas para a sua recuperação;

Vlll – promover, orientar e colaborar em programas educacionais e culturais com a
participação da comunidade, que visam à preservação da fauna, flora, águas superficiais e
subterrâneas, ar, solo, subsolo e recursos não renováveis do Município;

IX – atuar no sentido de estimular a formação da consciência ambiental, promovendo
seminários, palestras e debates junto aos meios de comunicação e às entidades públicas e
privadas;

X – subsidiar a atuação do Ministério Público, quando de sua atuação prevista na Lei n°
..................... ;

XI - exercer o Poder de Polícia, no âmbito da legislação ambiental municipal;
XII – julgar e aplicar as penalidades previstas em Lei, decorrentes das infrações ambientais
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municipais;
XIII – opinar sobre uso e ocupação do solo urbano e parcelamento urbano, adequando a

urbanização às exigências do meio ambiente e à preservação dos recursos naturais;
XIV- sugerir à autoridade competente a instituição de unidades de conservação visando

à proteção de sítios de beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico, artístico, cultural
e arqueológico, espeleológico e áreas representativas de ecossistemas destinadas à
realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;

XV – receber as denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração,
encaminhando aos órgãos municipais e estaduais responsáveis e sugerindo ao Prefeito
Municipal as providências cabíveis;

XVI – propor ao Prefeito a concessão de títulos honoríficos a pessoas ou instituições que
houverem se destacado através de atos que tenham contribuído significativamente para a
preservação, melhoria, conservação e defesa do meio ambiente do Município.

Art.13 – Compete ao membros do CMMA:
I – comparecer às reuniões;
Il – debater a matéria em discussão;
lIl – requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente;
IV – apresentar relatórios e pareceres, dentro do prazo fixado;
V – votar;
Vl – propor temas e assuntos à deliberação e ação do Plenário.

Art.14 – A Secretaria Executiva é órgão auxiliar da Presidência e do Plenário,
desempenhando atividades de gabinete, de apoio técnico, administrativo e de execução de
normas referentes à proteção do meio ambiente.

Art.15 – As funções da Secretaria Executiva serão exercidas por servidor público
municipal, indicado pelo Prefeito.

Art.16 – Compete à Secretaria Executiva:
I – fornecer suporte e assessoramento técnico ao CMMA nas atividades por ele

deliberadas;
Il – elaborar as atas das reuniões;
III - organizar os serviços de protocolo, distribuição e arquivo do CMMA;
IV – executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Presidente ou previstas neste

Regimento Interno.
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CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES
 
Art.17 – O CMMA se reunirá ordinária e extraordinariamente.
§ 1° – Haverá uma reunião ordinária quinzenal, em data, local e hora fixados com

antecedência de pelo menos 05 (cinco) dias, pelo Presidente.
§ 2° – O Plenário do CMMA se reunirá extraordinariamente por iniciativa do Presidente,

da maioria de seus membros ou por solicitação de qualquer Câmara Especializada.
§ 3° – As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente com antecedência

de no mínimo 02 (dois) dias.

Art.18 – O titular da Secretaria Executiva participará das reuniões, sem direito a voto.

Art.19 – Somente haverá reunião do Plenário com a presença da maioria dos membros
com direito a voto.

Art.20 – Poderão participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto, assessores
indicados por seus membros, bem como pessoas convidadas pelo Presidente.

Art.21 – As reuniões do Plenário serão públicas.

Art.22 – As reuniões terão sua pauta preparada pelo Presidente, na qual constarà
necessariamente:

I - abertura da sessão, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
II- leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia;
III - deliberações;
IV - palavra franca;
V - encerramento.

Art.23 - A apreciação dos assuntos obedecerá às seguintes etapas:
I - será discutida e votada matéria proposta pela presidência ou pelos membros;
Il – o Presidente dará a palavra ao relator, que apresentará seu parecer, escrito ou oral;
III – terminada a exposição, a matéria será posta em discussão;
IV – encerrada a discussão, e estando o assunto suficientemente esclarecido, far-se-á a

votação.

Art.24 - As deliberações do Plenário serão tomadas por maioria de votos dos membros
presentes, cabendo ao Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.

Art.25 – As atas serão lavradas em livro próprio e assinadas pelos membros que
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participaram da reunião que as originaram.
Art.26 – As decisões do Plenário, depois de assinadas pelo Presidente e pelo relator,

serão anexadas ao expediente respectivo.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art.27 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário do CMMA.
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15 COMENTÁRIOS SOBRE A MINUTA DO
         REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
        MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA

A Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM oferece um modelo de minuta de regimento
interno para o CMMA. Tal como a lei de criação trata-se apenas de um modelo que visa
facilitar e guiar o CMMA na elaboração de seu próprio regimento. É imprescindível a realização
de uma análise cuidadosa deste modelo, adaptando-o à realidade e aos anseios do CMMA.
Essa condição é muito importante para que o regimento interno seja seguido pelos membros
do CMMA.

O objetivo da criação de um regimento interno é estabelecer as regras de funcionamento
do CMMA visando cumprir as atribuições expressas na lei de criação do Conselho. O
regimento interno deve ser discutido e aprovado pelos próprios membros do Conselho, já
nomeados.

O regimento interno irá definir de forma clara as competências, obrigações e
responsabilidades das pessoas envolvidas com o CMMA, ou seja, o presidente e os
conselheiros.

São necessárias algumas considerações:
- os conselheiros possuem grande responsabilidade na realização de seus atos. É

importante citar a lei de crimes ambientais, Lei n 9605 de 12 de Fevereiro de 1998:

“Art. 2° - quem de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstas nesta
Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o
diretor, o administrador, o membro do Conselho e do órgão técnico, o auditor, o gerente, o
preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem,
deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la”.

- a elaboração de atas de reunião contendo os assuntos discutidos se faz necessário
para o histórico das discussões e decisões do CMMA.
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16 MINUTA DE LEI PARA CRIAÇÃO DO ÓRGÃO
        EXECUTIVO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dispõe sobre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal
de...............................  e dá outras providências. 

A Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal de ....................................../MG,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A estrutura orgânica básica da Prefeitura Municipal de ...................................
para a consecução das atividades de desenvolvimento ambiental de natureza local, nos
termos das competências constitucionais e da Lei Orgânica do Município, é a que consta
desta Lei e compreende:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
I - Órgão Colegiado de Natureza Consultiva e Deliberativa:
1 - Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA
II - Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
1 - Departamento de Controle, Licenciamento e Fiscalização;
2 - Departamento de Desenvolvimento Ambiental;
3 - Departamento de Serviços Urbanos e Rurais.

Art. 2º - À Secretaria Municipal de Meio Ambiente, órgão central de implementação da
Política Ambiental do Município, compete:

I - planejar, coordenar, executar e controlar atividades que visem à proteção, conservação
e melhoria do meio ambiente;

II - formular políticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental para o município,
observadas as peculiaridades locais;

III - formular as normas técnicas e legais e os padrões de proteção, conservação,
preservação e recuperação do meio ambiente, observadas as legislações federal e estadual;

IV - exercer a ação fiscalizadora de observância das normas contidas na legislação
ambiental;

V - exercer o poder de política nos casos de infração da lei ambiental e de inobservância
de norma ou padrão estabelecido;

VI - emitir parecer sobre os pedidos de localização e funcionamento de fontes poluidoras
e de fontes degradadoras dos recursos ambientais;

VII - expedir Alvarás de Localização e Funcionamento ou quaisquer outras licenças
relacionadas às atividades de controle ambiental;

VIII - formular as normas técnicas e legais que constituam as posturas do município no
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que se refere ao saneamento e aos serviços urbanos e rurais;
IX - planejar, coordenar, executar e atualizar o cadastramento de atividades econômicas

degradadoras do meio ambiente e de informações ambientais do município;
X - estabelecer as áreas ambientais prioritárias em que o Executivo Municipal deve atuar

para manter a qualidade do meio ambiente local;
XI - propor a criação, no município, de áreas de interesse para proteção ambiental;
XII - desenvolver atividades de educação ambiental e atuar na formação da consciência

pública sobre a necessidade de proteger, melhorar e conservar o meio ambiente;
XIII - articular-se com outros Órgãos e Secretarias da Prefeitura, em especial as de Obras

Públicas e Urbanismo, Saúde e Educação, para a integração de suas atividades;
XIV - manter intercâmbio com entidades nacionais e estrangeiras para o desenvolvimento

de planos, programas e projetos ambientais;
XV - promover, em conjunto com os demais órgãos municipais, o controle da utilização,

comercialização, armazenagem e transporte de produtos tóxicos e/ou perigosos;
XVI - acionar o CMMA e implementar as suas deliberações;
XVII - submeter à deliberação do CMMA as propostas de políticas, normatizações,

procedimentos e diretrizes definidas para o gerenciamento ambiental municipal;
XVIII - submeter à deliberação do CMMA os pareceres técnicos e jurídicos emitidos pela

Secretaria, referentes ao licenciamento ambiental de atividades potencialmente degradadoras
do meio ambiente, bem como as proposições de aplicação de penalidades.

Art. 3º - A implantação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente será efetivada com a
execução dos seguintes procedimentos:

I - definir a estrutura organizacional e as rotinas administrativas, mediante decreto, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Lei;

II - prover os respectivos cargos, com a posse de seus titulares;
III - dotar o órgão de elementos materiais e humanos indispensáveis ao seu funcionamento;
IV - promover o treinamento do quadro de pessoal lotado na Secretaria.

Art. 4º - O Plano de Cargos e Salários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente será
estabelecido em lei específica.

Art. 5º - A subordinação hierárquica define-se no enunciado das competências, na posição
de cada órgão na estrutura administrativa municipal e no organograma da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.

Art. 6º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA será objeto de legislação
específica e deverá ser o fórum deliberativo das ações da Secretaria.

Art. 7º - As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei correrão por conta de
dotação própria, consignada no orçamento municipal.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.



77

17 MINUTA DE LEI MUNICIPAL
        DE POLÍTICA AMBIENTAL

Dispõe sobre a política de proteção, de conservação e de controle do meio ambiente e da
melhoria da qualidade de vida no município ...............................................

CAPÍTULO I
Dos fins e princípios da Política Municipal do Meio Ambiente

Art. 1.°- A Política Ambiental do Município, respeitadas as competências da União e do
Estado, tem por objetivo assegurar a todos os habitantes do Município um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e, bem assim, promover medidas de  melhoria da qualidade de
vida dos habitantes do Município de ................................................

Art. 2º - Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado a política municipal observará os seguintes princípios:

I - desenvolvimento sustentável das atividades econômicas, sociais e culturais;
II - prevenção aos danos ambientais e às condutas consideradas lesivas ao meio ambiente;
III - função social ambiental da propriedade urbana e rural;
IV - participação direta do cidadão e das entidades da sociedade civil na defesa do meio

ambiente;
V- reparação dos danos ambientais causados por atividades desenvolvidas por pessoas

físicas e jurídicas, de direito público ou privado;
VI - responsabilidade dos poluidores pelo cumprimento das exigências legais de controle

e prevenção ambientais nos processos produtivos e demais atividades econômicas que
interfiram no equilíbrio ecológico do meio ambiente;

VII - educação ambiental como processo de desenvolvimento da cidadania;
VIII - proteção aos espaços ambientalmente relevantes, através da criação de Unidades

de Conservação;
IX - harmonização da Política Municipal de Meio Ambiente com as Políticas Estaduais e

Federais sobre a mesma matéria;
X- responsabilização conjunta de todos os órgãos do Poder Público pela preservação,

conservação e melhoria do meio ambiente.

CAPÍTULO II
Do Sistema Municipal de Meio Ambiente

Art. 3º - O Sistema Municipal de Meio Ambiente, integrante do Sistema Nacional de Meio
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Ambiente, é constituído pelos órgãos e entidades  responsáveis pela proteção, conservação
e melhoria do meio ambiente, na forma e com as características que se seguem:

I - como órgão consultivo e deliberativo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente -
CMMA, com as finalidades precípuas de formular e propor ao Executivo Municipal as diretrizes,
normas e regulamentação da Política Municipal de Meio Ambiente, bem como atuar nos
processos de licenciamento e de sanção às condutas lesivas ao meio ambiente, na forma
prevista por esta Lei.

II - como órgão executor, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 11(ou outro órgão ou
entidade de cada uma das administrações municipais, conforme as peculiaridades), que
fornecerá o suporte técnico e administrativo ao CMMA, composto por profissionais da
diversas áreas do conhecimento que contribuem para a solução dos problemas ambientais.

Parágrafo único - O Conselho a que se refere o inciso I deste artigo tem caráter deliberativo
e será composto, paritariamente, por representantes do Poder Público Municipal, da sociedade
civil organizada para a defesa do meio ambiente e do setores produtivos.

Art. 4º - Compete ao CMMA:
I – formular as diretrizes para a política municipal do meio ambiente, inclusive para

atividades prioritárias de ação do município em relação à proteção e conservação do meio
ambiente;

Il – propor normas legais, procedimentos e ações, visando a defesa, conservação,
recuperação e melhoria da qualidade ambiental do município, observada a legislação federal,
estadual e municipal pertinente;

III – exercer a orientação da ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei
Orgânica Municipal e na legislação a que se refere o item anterior;

IV – obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento
ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e a comunidade em geral;

V – atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental
promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase nos problemas do município;

Vl – subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências para a proteção do
meio ambiente previstas na Constituição Federal de 1988;

Vll – solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações
executivas do município na área ambiental;

Vlll – propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e
privadas de pesquisas e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental;

IX – opinar, previamente, sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e programas
governamentais que possam interferir na qualidade ambiental do município;

X – apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente ao

11 É importante lembrar que o órgão executor da política de meio ambiente poderá ser a Secretaria de Meio Ambiente ou qualquer outra
Secretaria, departamento ou divisão da prefeitura que tenha assumido legalmente a questão ambiental do município.
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seu funcionamento;
XI – identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, federal,

estadual e municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação;
Xll – opinar a respeito da realização de estudo alternativo sobre as possíveis

conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades
envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria,visando a compatibilização do
desenvolvimento econômico com a proteção ambiental;

XIII – acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras, de
modo a compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer
alteração que promova impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico;

XIV – receber denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração
junto aos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis e sugerindo ao Prefeito
Municipal as providências cabíveis;

XV – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os
recursos naturais existentes no Município, para o controle das ações capazes de afetar ou
destruir o meio ambiente;

XVI – opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas
municipais, visando à adequação das exigências do meio ambiente, ao desenvolvimento do
município;

XVII – opinar quando solicitado sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento
no âmbito municipal das atividades potencialmente poluidoras;

XVIII – decidir sobre a concessão de licenças ambientais de sua competência e a aplicação
de penalidades, respeitadas as normas legais estaduais e federais;

XIX – orientar o Poder Executivo Municipal sobre o exercício do poder de polícia
administrativa no que concerne à fiscalização e aos casos de infração à legislação ambiental;

XX – deliberar sobre a realização de  Audiências Públicas, quando for o caso, visando à
participação da comunidade nos processos de instalação de atividades potencialmente
poluidoras;

XXI – propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de conservação visando
à proteção de sítios de beleza excepcional,  mananciais, patrimônio histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico, espeleológico e áreas representativas de ecossistemas
destinados à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;

XXII – responder a consulta sobre matéria de sua competência;
XXIII – decidir, juntamente com o órgão executivo de meio ambiente, sobre a aplicação

dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
XXIV – acompanhar as reuniões das Câmaras do COPAM em assuntos de interesse do

Município;
XXV – apresentar ao prefeito o projeto de regulamentação desta lei.

Art.5º - À Secretaria Municipal de Meio Ambiente (ou outro órgão ou entidade responsável
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pela gestão ambiental) compete:
I - prestar apoio e assessoramento técnico ao CMMA;
II -  formular, para aprovação do CMMA, as normas técnicas e os padrões de proteção,

conservação e melhoria do meio ambiente, observadas as legislações federal e estadual;
III - exercer a ação fiscalizadora e o poder de polícia para a observância das normas

contidas na legislação de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, requisitando,
quando necessário, apoio policial para a garantia do exercício desta competência;

IV  - instruir as propostas de normas e os processos de licenciamento e de infração
sujeitos à apreciação do CMMA;

V - publicar no Diário Oficial o pedido e a concessão ou indeferimento e a renovação de
licenças ambientais de competência municipal;

VI - determinar, de ofício ou a requerimento de terceiro, a realização de audiência pública
em processo de licenciamento;

VII – analisar e emitir parecer sobre estudos e projetos relativos a pedidos de licenças
ambientais a serem apreciadas pelo CMMA;

VIII - atuar no sentido de formar consciência pública da necessidade de proteger, melhorar
e conservar o meio ambiente;

IX - instituir indenização pecuniária pela análise dos estudos ambientais exigidos para o
licenciamento a cargo do município.

CAPÍTULO III
Do controle e da fiscalização das fontes poluidoras e da degradação ambiental

Art. 6°- A instalação, construção, ampliação ou  funcionamento de fonte de poluição
cujos impactos ambientais não ultrapassem os limites  do município ficam sujeitos ao
licenciamento ambiental a ser realizado pelo CMMA, após exame dos estudos ambientais
cabíveis.12

Parágrafo único - O CMMA só aprovará a  instalação, construção, ampliação ou
funcionamento de fonte de poluição após o licenciamento a que se refere o caput deste
artigo, sob pena de responsabilização administrativa e nulidade dos seus atos.

Art. 7º - O CMMA, no exercício de sua competência de controle ambiental, expedirá as
seguintes licenças: 13

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo requisitos
básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os
planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo;

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as

12 Em muitos casos o sistema de licenciamento ambiental poderá ser simplificado, constituindo-se apenas de anuência prévia pelo
CMMA para concessão de Alvará.
13 Apenas no caso de se adotar o sistema completo de licenciamento ambiental.
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especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e
III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da

atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de
acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação.

Parágrafo único - O procedimento administrativo para a concessão e renovação das
licenças contidas no caput deste artigo será estabelecido em ato normativo do CMMA.

Art. 8º - O prazo para concessão das licenças referidas no artigo anterior será de até 6
(seis) meses, ressalvados os casos em que houver a necessidade de apresentação de
estudo de impacto ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, ou realização
de audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses, contados, em qualquer
hipótese, do protocolo do requerimento de licenciamento.

Art. 9º - Caso a etapa prevista para a obtenção de Licença Prévia (LP) ou Licença de
Instalação (LI) esteja vencida, a mesma não será expedida, não desobrigando o interessado
da apresentação ao CMMA dos estudos ambientais cabíveis, para a obtenção da Licença de
Operação (LO).

Parágrafo único - Ainda que ultrapassada a etapa correspondente à Licença de Instalação
(LI), o estudo de impacto ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA,
deverão ser elaborados segundo as informações disponíveis, sem prejuízo das adicionais
que forem exigidas pelo CMMA para o licenciamento, de modo a poder tornar públicas as
características do empreendimento e suas conseqüências ambientais.

Art. 10- A fiscalização do cumprimento das normas de proteção ambiental será exercida
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, segunda as orientações do CMMA.

Art. 11 - Para a realização das atividades decorrentes do disposto nesta Lei e seus
regulamentos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá utilizar-se, além dos recursos
técnicos e humanos de que dispõe, do concurso de outros órgãos ou entidades públicas ou
privadas, mediante convênios, contratos e credenciamento de agentes.

Parágrafo único - O concurso  dos órgãos, de entidades e agentes a que se refere o caput
deste artigo será firmado com objetivo de cooperação técnica, não implicando exercício do
poder de polícia de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (ou equivalente).

Art. 12 - Para garantir a execução das medidas estabelecidas nesta lei, no seu regulamento
e nas normas deles decorrentes, fica assegurado aos agentes credenciados do órgão
competente a entrada em estabelecimento público ou privado durante o período de atividade,
e a permanência neles pelo tempo necessário.

Art. 13 -  Aos agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (ou equivalente)
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compete efetuar vistoria em geral, levantamentos e avaliações, verificar a ocorrência de
infrações e lavrar auto de fiscalização e de infração, determinando, quando necessária, a
adoção de dispositivo de medição análise e de controle.

Art. 14 -  Fica o Poder Executivo autorizado a determinar,  medidas de emergência, a fim
de evitar episódios críticos de poluição ambiental ou impedir sua continuidade, em caso de
grave e iminente risco para vidas humanas ou recursos econômicos.

Art. 15 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (ou equivalente) poderá, a seu critério,
determinar às fontes poluidoras, com ônus para elas, a execução de medições dos níveis e
das concentrações de suas emissões e lançamentos de poluentes nos recursos ambientais.

Parágrafo único - As medições, de que trata este artigo, poderão ser executadas pelas
próprias fontes poluidoras ou por empresas do ramo, de reconhecida idoneidade e capacidade
técnicas, sempre com acompanhamento por técnico ou agente credenciado pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (ou equivalente).

Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a recolher indenização pecuniária pela análise
dos estudos ambientais e por custos operacionais relacionados à atividade de licenciamento,
fiscalização e monitoramento ambientais.

CAPITULO IV
Das penalidades

Art. 17 - As infrações desta lei, do seu Regulamento e das demais normas deles
decorrentes serão, a critério da Conselho Municipal  de Política CMMA, classificadas em
leves, graves ou gravíssimas, levando-se em conta:

I - as suas conseqüências;
II - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
III - os antecedentes do infrator.
Parágrafo único - O Regulamento desta lei fixará as condutas consideradas lesivas ao

meio ambiente, determinando a gradação, conforme o caput deste artigo, bem como  o
procedimento administrativo para aplicação de pena e elaboração das normas técnicas
complementares, e ainda critérios:

a) para a classificação de que trata este artigo;
b) para a imposição de pena;
c) para cabimento de recurso, respectivos efeitos e prazos de interposição.

Art. 18 - Sem prejuízo das cominações cíveis e penais cabíveis, as infrações de que trata
o artigo anterior serão punidas com as seguintes penas:

I - advertência, por escrito, antes da efetivação das medidas indicadas neste artigo para
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o restabelecimento, no prazo fixado, das condições, padrões e normas pertinentes;
II - multa de 379,11 (trezentos e setenta e nove vírgula onze) a 70.000 (setenta mil)

UFIRs, observado o disposto no art. 15 desta Lei.
III - não concessão, restrição ou suspensão de incentivos fiscais e de outros benefícios

concedidos pelo Estado ou por empresa sob o seu controle direto ou indireto, enquanto
perdurar a infração;

IV - suspensão das atividades, salvo nos casos reservados à competência da União.
§ 1º - A critério do CMMA  poderá ser imposta multa diária, que será devida até que o

infrator corrija a irregularidade.
§ 2º - A suspensão das atividades só será aplicada em casos de iminente risco para

vidas humanas ou recursos econômicos.
§ 3º - As penas previstas nos incisos III e IV deste artigo poderão ser aplicadas sem

prejuízo das indicadas nos incisos I e II.
§ 4º - A pena pecuniária terá por referência o (a) (utilizar a unidade de referência do

município) .... na data em que for cumprida e se sujeitará aos juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês.

§ 5º - No caso de reincidência, configurada pelo cometimento de nova infração da mesma
natureza, pelo mesmo infrator, a multa será aplicada em dobro.

§ 6º - As multas de que trata este artigo poderão ser pagas em até doze parcelas
mensais, iguais e consecutivas, a requerimento do interessado, no qual constará a confissão
do débito.

Art. 19 - Os pedidos de reconsideração contra pena imposta pelo CMMA não terão efeito
suspensivo, salvo mediante Termo de Compromisso firmado pelo infrator, obrigando-se à
eliminação das condições poluidoras dentro de prazo razoável, fixado pelo CMMA em
cronograma físico-financeiro.

Art. 20 - O regulamento desta Lei fixará o processo de formalização das sanções.

CAPITULO V
Das Disposições Finais

Art. 21 - A composição do Conselho e sua instalação com a finalidade específica de
elaboração do projeto de regulamentação desta Lei, dar-se-á dentro de 30 (trinta) dias a
contar da vigência da presente Lei.

Art. 22 - A concessão ou renovação de licenças, previstas nesta Lei, será precedida da
publicação do edital, no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local, com
ônus para o requerente, assegurando ao público prazo para exame do pedido, respectivos
projetos e pareceres dos órgãos municipais, e para apresentação de impugnação fundamentada
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por escrito.
§ 1.º- As exigências previstas no artigo aplicam-se, igualmente, a todo projeto de

iniciativa do Poder Público ou de entidades por este mantidas, que se destinem à implantação
no Município.

§ 2.º- O CMMA ao regular, mediante Deliberação Normativa, o processo de licenciamento,
levará em conta os diferentes potenciais de poluição das fontes e atividades, para
estabelecer:

I - os requisitos mínimos dos editais;
II - os prazos para exame e apresentação de objeções;
III - as hipóteses de isenção do ônus da publicação de edital.

Art. 23- Será obrigatória a inclusão de conteúdos de “Educação Ambiental” nas escolas
municipais, mantidas pela Prefeitura Municipal, nos níveis de primeiro e segundo graus,
conforme programa a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 24- O Poder Executivo regulamentará esta Lei, mediante decretos, dentro de 90
(noventa) dias, a partir da data de sua publicação.

Art. 25- As fontes poluidoras fixas, já em funcionamento ou implantação à época de
promulgação desta Lei, ficam obrigadas a registrar-se na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, com vistas ao seu enquadramento ao estabelecido nesta Lei e sua regulamentação.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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19 CONHEÇA ALGUMAS INSTITUIÇÕES QUE
        TRABALHAM PARA PRESERVAR, PROTEGER E
        RECUPERAR O MEIO AMBIENTE

Saiba a quem procurar.

Atendimento aos Municípios FEAM – Agenda Marrom
FEAM  – Assessoria de Educação e Extensão Ambiental (AEX)
Telefones: (31) 3298-6545 ou 3298-6575

Cursos e treinamentos
FEAM  – Assessoria de Educação e Extensão Ambiental (AEX)
Telefones: (31) 3298-6516 ou (31) 3298-6517
IEF – Assessoria de Educação e Extensão Ambiental
Telefone: (31) 3295-6876
SEMAD – Setor de Projetos
Telefone: (31) 3298-6307 ou 3298-6297

Estágios e Visitas Técnicas
FEAM - Assessoria de Educação e Extensão Ambiental (AEX)
Telefones: (31) 3298-6516 ou 3298-6517

Transporte de resíduos perigosos
FEAM  – Divisão de Documentação e Informação (DIINF)
Telefone: (31) 3298-6523 ou 3298-6533
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Poluição ou degradação ambiental causada por indústrias e mineração
FEAM  –  Divisão de Documentação e Informação (DIINF)
Telefones: (31) 298-6523  ou  298-6533

Poluição ou degradação ambiental causada por esgotos, lixo, bota-fora
e obras de canalizações
Prefeituras Municipais
FEAM  – Divisão de Documentação e Informação (DIINF)
Telefones: (31) 3298-6523  ou  3298-6533

Poluição ou degradação ambiental causada por barragens, rodovias, ferrovias e
loteamentos
FEAM  – Divisão de Documentação e Informação (DIINF)
Telefones: (31) 3298-6523
ou  3298-6533

Informações sobre a Qualidade do Ar
FEAM – Divisão de Qualidade do Ar (DIQAR)
Telefone: (31) 3298-6381

Informações sobre a Qualidade das Águas
FEAM – Divisão de Qualidade da Água e do Solo (DIQAS)
Telefone: (31) 3298-6371
IGAM
Telefone: (31) 3337-3355

Resíduos perigosos
FEAM  – Divisão de Documentação e Informação (DIINF)
Telefones: (31) 3298-6523 ou 3298-6533

Postos de gasolina
FEAM  – Divisão de Documentação e Informação (DIINF)
Telefone: (31) 3298-6533
Divisão de Combustíveis (DICOM)
Telefone: (31) 3298-6410

Extração de areia e argila
Prefeituras Municipais e CMMAs
FEAM  – Divisão de Documentação e Informação (DIINF)
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Telefone: (31) 3298-6523 ou 3298-6533
Garimpo
PMMG – Telefone: (31) 3239-2000 - 190
IBAMA – Telefone: (31) 3299-0700 ou 3299-0782
FEAM – Divisão de Documentação e Informação(DIINF)
Telefones: (31) 3298-6523  ou 3298-6533
Polícia Federal – Telefone: (31) 3330-5200
Prefeituras Municipais e CMMAs

Caça e pesca predatórias e comercialização de animais silvestres
IEF – Telefone: (31) 3295-7000
PMMG (PFLO) – Telefone:  (31) 3483-2055
Disque Denúncia (PFLO)– Telefone: (31) 1523
IBAMA – Telefone: (31) 3299-0700 ou 3299-0782

Queimadas e incêndios florestais
IEF – Diretoria de Monitoramento e Controle (DMC)
Telefone: (31)3337-4066
IBAMA – Telefones: (31) 3299.0700 ou  3299-0782
PMMG – Telefone: (31) 3239-2000 ou 190
Corpo de Bombeiros – Telefone: 193

Poluição ou degradação ambiental causada por projetos agrícolas,
florestais e exploração econômica de madeira ou lenha
IEF – Telefone: (31) 3295-7000

Desmatamentos
IEF – Diretoria de Monitoramento e Controle (DMC)
Telefone: (31) 3337-4066

Poluição ou degradação causadas por projetos pecuários: suinocultura, avicultura,
piscicultura e criação de outros animais de pequeno, médio  e grande porte
IEF – Telefone: (31) 3295-7000

Reflorestamento e recuperação de áreas degradadas (nascentes e  matas ciliares)
IEF – Diretoria de Desenvolvimento florestal sustentável (DDFS)
Telefone: (31)3295-6012

Criação e Administração de Unidades de Conservação
IEF – Diretoria de Proteção da Biodiversidade (DPB)
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Telefone: (31)3295-7005
Mortandade de peixes e outros animais
IEF – Diretoria de Gestão da Pesca (DGP)
Telefone: (31) 3295-3614
PMMG (PFLO) – Telefone:  (31) 3483-2055
Disque Denúncia (PFLO) – Fone: 1523

Pivôs centrais e  derivação de água
IGAM – Divisão de Cadastramento e Outorgas
Telefones: (31) 3337-3355  Ramal: 132 ou 161

Denúncias sobre o uso irregular de recursos hídricos
IGAM – Divisão de Fiscalização
Telefone: (31) 3337-3355  Ramal: 163

Dragagem, drenagem, limpeza, canalização, construção de barragens, represas e
açudes
IGAM – Divisão de Cadastro e Outorga
Telefones: (31) 3337-3355  Ramal: 132 ou 161

Perfuração e extração de águas subterrâneas (poços artesianos)
IGAM – Divisão de Cadastro e Outorga
Telefones: (31) 3337-3355  Ramal: 132 ou 161

Informações hidrológicas e meteorológicas (quantidade de chuva e tempo)
IGAM – Divisão de Tecnologia e Prevenção de cheias
Telefones: (31) 3337-3355  Ramal: 125 ou 139

Mapas Hidrográficos de Minas Gerais
IGAM - Divisão de Geoprocessamento
Telefone: (31) 3337-3355  Ramal: 110

Orientação para formação de comitês de bacias hidrográficas
IGAM – Divisão de Ordenamento de Bacias
Telefone: (31) 3337-3355  Ramal: 128

Dragagem de cursos d‘água
IGAM – Divisão de Cadastro e Outorga
Telefones: (31) 3337-3355 Ramal: 132 ou 161
FEAM  – Divisão de Documentação e Informação (DIINF)
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Telefones: (31) 3298-6523  ou 3298-6533
Aplicação indiscriminada de agrotóxicos e disposição inadequada de embalagens
IMA – Telefone: (31) 3213–6300
Poluição sonora
Prefeituras Municipais, CMMAs, Delegacias de Ecologia e PMMG

Abate de animais
IMA – Telefone (31) 3213–6300

Material Radioativo
IBAMA – Telefones: (31) 3299-0700 ou 3299–0782

Corte de árvores em áreas urbanas
Prefeituras Municipais e CMMAs

Convênio de Cooperação Administrativa e Técnica entre o Estado de Minas Gerais
através da SEMAD e municípios
Superintendência de Política Ambiental – SPA / Diretoria de Articulação Institucional -
DIART
Telefone: (31) 3298-6305 ou (31) 3298-6342

Zoneamento ecológico-econômico e Plano de Gestão da Área de Proteção Ambiental
Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte – APA-SUL/RMBH
Diretoria de Normatização – SPA/SEMAD
Telefones: (31)3298-6295
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CONTATOS DA FEAM NO INTERIOR

Montes Claros
Guilherme/Beatriz - Telefone: (38) 3229-8153
Ponte Nova
Helder de Aquino - Telefone: (31) 3817-1460
Caratinga
Luciana Campos - Telefone: (33) 33212122 -  Ramal:318
Sete Lagoas
Mônica Campolina - Telefone: (31) 3774-8273
Lavras
Valéria Firmino - Telefone: (35) 3821-4011

ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO IEF

Escritório Regional Norte
Montes Claros - Telefone: (38) 3221.9404
Escritório Regional Noroeste
Unaí - Telefone: (38) 3676.2097
Escritório Regional Nordeste
Teófilo Otoni - Telefone: (33) 3522.3953
Escritório Regional Mata
Ubá - Telefone: (32) 3531.1291
Escritório Regional Centro Sul
Barbacena - Telefone: (32) 3331.2033
Escritório Regional Centro Oeste
Divinópolis - Telefone: (37) 3222.9360
Escritório Regional  Centro Norte
Sete Lagoas - Telefone: (31) 3774.8273
Escritório Regional Alto Paranaíba
Patos de Minas - Telefone: (34) 3822.3533
Escritório Regional Parque do Rio Doce
Belo Horizonte - Telefone: (31) 3822.3006
Escritório Regional Triângulo
Uberlândia - Telefone: (34) 3232.4649
Escritório Regional Sul
Varginha - Telefone: (35) 3221.4666
Escritório Regional Rio Doce
Governador Valadares - Telefone: (33) 3277.8686
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Escritório Regional Alto Jequitinhonha
Diamantina - Telefone: (38) 3531.3919
Escritório Regional Alto Médio São Francisco
Januária - Telefone: (38) 3621.2611

IGAM

Comitês de Bacia Hidrográfica
Rio das Velhas - Telefone: (31)3277-5182
Rio Paracatu - Telefone: (38)3671-1366
Afluentes mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo - Telefone: (35) 3697-2661
Rio Mosquito - Telefone: (33) 37558129
Rio Araçuaí - Telefone: (33) 37311570
Rio Araguari - Telefone: (34) 32428888
Rio Paraopeba - Telefone: (31) 3337 2978
Rio Sapucaí - Telefone: (35) 33291105
Rio Pará - Telefone: (37) 32124066
Rio Verde - Telefone: (35) 3229-5614
Rio Caratinga - Telefone: (33) 3321-7158
Rio Piracicaba - Telefone: (31) 3829-8629/8645

Escritórios Regionais do IGAM

Araguari - Telefones: (34) 3241-6577
Montes Claros - Telefone: (38) 3212-8803
Bom Despacho - Telefone: (31) 3522-5000
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COMISSÕES PRÓ-COMITÊS

1. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
SÃO FRANCISCO 1(S F 1)
Rios Bambuí / Machado / São Miguel / Iguatama
Telefone: (37) 3353-2222

2. UNIDADE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
SÃO FRANCISCO 4 (S F 4)
Rios Abaeté / Borrachudo / Três Marias
Telefone: (38) 3754-1309 - Fax (38) 3754-1308

3. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
SÃO FRANCISCO 9 (SF 9)
Rios Pandeiros e Calindó
Montes Claros -Telefone : (38) 99735176 - Fax (38) 3221-9055

4. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
SÃO FRANCISCO 10 (SF 10)
Rio Gorutuba e Verde Grande
Janaúba - Fone: (038) 3821-8377

5. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - (SF 8)
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO URUCUIA
Fone: (38) 3634-9226

6. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
SÃO FRANCISCO 6 (SF6)
Rio Jequitaí / Bocaiúva
Telefone: (38) 3251-1091

7. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS MU1 -
Bacia Hidrográfica Do Rio Mucuri / Nanuque
Telefone : (33) 621-3254

8. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
 JEQUITINHONHA 3 (J Q 3)
Médio/Baixo Jequitinhonha
Almenara-Telefone: (33) 3721-1360 Ramal 219
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9. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
JEQUITINHONHA 1 (J Q 1)
Alto Jequitinhonha
Telefone: (38) 3531-1350

10. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
DOCE 4 (D O 4)
Rio Suaçuí
Governador Valadares - Telefone : (33) 3221-5554

11. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS-
 DOCE 3 ( D 0 3 )
Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio
Itabira – Telefone: (31) 3839-1332 Fax 3839-1301

12. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
 (DOCE - DO5)
Rio Manhuaçu
Manhuaçu-Telefone: (33) 3331-2752

13. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
(DOCE - DO1)
Rio Piranga
Piranga-Telefone ( 31 ) 3746-1251

 14. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
GRANDE 3 (GD-3)
Entorno de Furnas
Alfenas -Telefone ( 35) 3292-3999

15. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS-
 GRANDE 7 (GD-7)
Médio Rio Grande
Passos - Telefone: (35) 3521-2643/ (35) 3521-1917

16. UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -
GRANDE 8 (GD 8)
Rio Uberaba
Uberaba - Tel ( 34) 3316-0610



SEMAD
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Av. Prudente de Morais, 1671 – Santa Lúcia – Belo Horizonte – MG
CEP 30380–000
Telefones: (31) 3298.6330 – (31) 3298.6320
FAX (31) 3298.6311
E–mail: gabinete@semad.mg.gov.br

COPAM
Conselho Estadual de Política Ambiental
Av. Prudente de Morais, 1671 – Santa Lúcia – Belo Horizonte – MG
CEP 30380–000
Superintendência de Política Ambiental
Telefone: (31) 3298-6305

FEAM
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Av. Prudente de Morais, 1671 – Santa Lúcia – Belo Horizonte – MG –  CEP 30380–000
Telefones: Geral:  (31) 3298.6200
Protocolo:  (31) 3298.6523
Licenciamento: (31) 3298.6533 ou (31) 3298-6523
Assessoria de Comunicação: (31) 3298-6503
Assessoria de Educação e Extensão Ambiental: (31) 3298-6518
FAX (31) 3298.6539
E–mail: feam@feam.br
Site: www.feam.br

IEF
Instituto Estadual de Florestas
Rua Paracatu, 304 – Barro Preto –  Belo Horizonte – MG – CEP 30180–090
Telefone: (31) 3295.5179  –  FAX (31) 3330.7018
E–mail: dg@ief.mg.gov.br
Site: www.ief.mg.gov.br

IGAM
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Rua Santa Catarina, 1354 – Lourdes – Belo Horizonte – MG
CEP 30170–081
Telefone: (31) 3337-3355  –  FAX (31) 3337-3283
E–mail: diretoriageral@igam.mg.gov.br
Site: www.igam.mg.gov.br



Desenvolvimento sustentável

A partir da década de 70 o mundo passou a sentir e discutir as contradições do
modelo de desenvolvimento econômico-social adotado, baseado no crescimento
econômico a qualquer preço, em que a  exploração sem limites dos recursos naturais
e a concentração espacial de população e renda no meio urbano vêm
sobrecarregando as estruturas instaladas, elevando os índices de pobreza e a
degradação ambiental. Desde então passamos a repensar nossos valores e  nosso
papel no mundo. Passamos a nos perguntar: em que mundo queremos viver, que futuro
queremos construir para as próximas gerações?

A Conferência de Estocolmo sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada
em 1972 na Suécia, foi um marco para os debates sobre os problemas decorrentes
do modelo de desenvolvimento em curso  e sobre a responsabilidade dos países na
busca da construção de um novo modelo de desenvolvimento, como diz SACHS(1993),
“ um crescimento diferente, ambientalmente prudente e socialmente responsável,
voltado para uma qualidade de vida superior e equitativamente distribuída.”

A grave crise ambiental e social vivenciada por todos, traduzida no crescimento da
pobreza, no comprometimento da quantidade e qualidade dos recursos hídricos, no
desemprego crescente, no comprometimento da saúde das populações pela ausência
de saneamento básico, extinção de espécies, poluição generalizada, entre outros,
alguns mais próximos ou mais distantes da realidade de cada um, exigem a adoção de
um novo comportamento frente a questão.

A solução seria a adoção de um novo modelo de desenvolvimento, que envolva
mais que a proteção ambiental e busque a reconciliação entre questões aparentemente
conflitantes relacionadas ao desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e a
justiça social. Este modelo de desenvolvimento, voltado para um crescimento durável,
pressupõe a passagem de uma abordagem pontual para uma abordagem sistêmica da
gestão ambiental, baseada no fortalecimento da proposta de ações integradas,
responsabilidades compartilhadas e participação em todos os níveis por meio de
sistemas de tomada de decisão que integrem fatores econômicos, sociais e ambientais.

Viver de forma sustentável significa buscar a harmonia entre o desenvolvimento e a
utilização de recursos naturais. A humanidade não pode tirar da natureza mais do que
sua capacidade de suporte. Isto significa que precisamos adotar estilos de vida e de
desenvolvimento que respeitem esses limites.

O verdadeiro objetivo do desenvolvimento é melhorar a qualidade de vida. É
necessário rever valores e mudar comportamentos para alcançar um modo de vida
sustentável.

Estamos preparados para este desafio?
Não podemos prever o futuro mas podemos planejá-lo e mobilizar a sociedade

em torno de uma visão comum do mundo que queremos.


