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Programa de Registro Público de GEE

• Ferramenta para contabilização das emissões de GEE

• Subsídio à gestão de riscos e oportunidades relacionadas aos GEE

• Sistema online realizado no BDA

• Livre acesso

• Metodologia GHG Protocol

• Prevê concessão de benefícios
• selo de participação

• redução no custo de análise do pedido de revalidação da Licença de Operação
(LO) ou da Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF)

• incremento no prazo da LO ou da AAF a ser revalidada



Regulamentação

• Decreto Estadual 45229/2009

Regulamenta medidas do Poder Público do Estado de Minas Gerais referentes ao
combate às mudanças climáticas e gestão de emissões de gases de efeito estufa e dá
outras providências.

• Decreto 46.674, de 17 de dezembro de 2014

Altera o Decreto n° 45.229, de 3 de dezembro de 2009, que regulamenta medidas do Poder
Público do Estado de Minas Gerais referentes ao combate às MC e gestão de emissões de
GEE

• DN COPAM 151/2010

Regulamenta o "Programa de Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases
de Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais" e dispõe sobre os incentivos à adesão.

• DN COPAM 160/2010

Altera a Deliberação Normativa COPAM nº 151, de 1º de julho de 2010; prorroga o prazo
para adesão ao Programa de Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases
de Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.



• “Art. 3 º...

Parágrafo único: Os setores, gases e fontes sujeitas ao relato
mandatório anual serão estabelecidos por meio de deliberação
normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM -,
com base em critérios técnicos e prazos para incorporação
gradativa dos agentes econômicos a serem regulados.”

“Art. 4 º...

§ 2º: Os critérios para concessão, manutenção e perda dos
benefícios de que trata este artigo serão estabelecidos por meio de
deliberação normativa do COPAM.”

• Criação de Grupo de Trabalho conforme aprovado na 5ª reunião
da CEM/COPAM

Regulamentação



Perspectivas para o Registro Público de GEE

Bando de declarações ambientais

Banco de Declarações Ambientais Módulo Gestor de Estimativas de GEE
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Agradecemos  pela atenção

Mais informações nos sites:
pemc.meioambiente.mg.gov.br

http://clima-gerais.meioambiente.mg.gov.br

Contato:
pemc@meioambiente.mg.gov.br

(31) 39151488

http://clima-gerais.meioambiente.mg.gov.br/
mailto:pemc@meioambiente.mg.gov.br

