
RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL 
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – TCE/MG 

EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO 



CONTEXTUALIZAÇÃO 

Auditoria Operacional nº 951.431 

 

Objetivo: Avaliar a estrutura e a organização do Sistema Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) para realização do licenciamento 

ambiental da atividade de extração do minério de ferro e identificar o 

aproveitamento dessa atividade pelo governo estadual, notadamente a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), para a promoção do 

desenvolvimento econômico de Minas Gerais. 



HISTÓRICO 

Junho/2015 – Recebimento da Auditoria pela Semad 

Julho/2015 – Resposta da Semad ao Tribunal de Contas – TCE/MG 

Maio/2017 – Solicitação do TCE/MG para elaboração de Plano de Ação para as 25 

recomendações 

Outubro/2017 – Envio do Plano de Ação com cronograma pela Semad ao TCE/MG 

Fevereiro/2018 – Solicitação pelo TCE/MG de complementação de informação 

Abril/2018 – Resposta da Semad ao TCE/MG 

Junho/2018 – Aprovação do Plano de Ação pelo TCE/MG 

Agosto/2018 – Solicitação de monitoramento do Plano de Ação a cada 180 dias 

Setembro/2018 – Envio do 1º monitoramento pela Semad ao TCE/MG 

Março/2019 – Envio do 2º monitoramento pela Semad 





https://www.tce.mg.gov.br/TCE-aprova-plano-de-acao-do-Governo-de-
Minas-em-resposta-a-auditoria-na-gestao-da-extracao-de-minerio-de-

ferro-.html/Noticia/1111623094 





 25 recomendações 

 

 

 37 ações propostas 

 

 

 30 ações concluídas: 

       - 18 ações finalizadas 

       - 12 ações sendo executadas em caráter continuado 

 7 ações em andamento 

RESULTADO 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

1) promover a gestão ambiental integrada 
dos planos, programas e projetos (PPP) 

desenvolvidos pelas demais Secretarias de 
Estado, acompanhando e apoiando 

tecnicamente as ações desenvolvidas pelos 
Núcleos de Gestão Ambiental (NGAs) na 

elaboração da Avaliação Ambiental 
Estratégica (AAE) para as atividades de 

extração do minério de ferro;  

André Luis Ruas/ASSEA  
 

Zuleika Stela Chiacchio 
Torquetti/SUGA 

 
SEDECTES 

Reativação do NGA da 
SEDECTES 

Concluída 
 

Em 25/04/18 foi publicada a Resolução Conjunta 
Semad/Sedectes nº 2.627/18, que institui o Núcleo de Gestão 

Ambiental na Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sedectes. 

 
Foi publicada nova Resolução Conjunta Semad/Sedectes nº 

2.728, DE 28 de novembro de 2018, para substituição de 
membro componente do NGA Sedectes.  

 Elaboração do Plano 
Estadual da Mineração e 
da Avaliação Ambiental 

Estratégica- AAE da 
mineração de minério de 

ferro. 

Em andamento 
 

O TR será desenvolvido pela equipe da Depa/Suga com o 
apoio do NGA Sedectes devendo ser concluído até fevereiro 

de 2019. 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

2) desenvolver estudos de Avaliação 
Ambiental Integrada (AAI) dos impactos 

cumulativos e sinérgicos dos 
empreendimentos de mineração de ferro 

por bacia hidrográfica, objetivando orientar 
a tomada de decisões e a compatibilização 

do uso e conservação dos recursos naturais. 

Zuleika S. Chiacchio 
Torquetti/SUGA 

Publicação de ato 
determinando a 

elaboração da AAI, 
conforme DN aprovada, 

para as áreas 
consideradas prioritárias. 

Em andamento 
 

Elaboração de metodologia para inserção de critérios de AAI 
no âmbito dos processos de licenciamento ambiental das 

atividades de mineração de ferro. 
 

Cronograma: 
Desenvolvimento da proposta metodológica inclusão da AAI 
no licenciamento ambiental do setor de extração de minério 

de ferro, a partir de estudo  em  área piloto:  
 

1- Definição da área de estudo piloto. 
2- Levantamento de dados georreferenciados. 

3- Inserção na IDE Sisema. 
4- Análise ambiental territorial. 

5- Diagnóstico de impactos ambientais sobrepostos. 
6- Avaliação da efetividade e aplicabilidade dos resultados. 
7- Definição de instrumento contendo a base metodológica 
para AAI da mineração de ferro, em vista dos resultados do 
estudo e da avaliação da viabilidade técnica e institucional. 

 
Prazo: Setembro/2020 (24 meses) 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

 3) promover a revisão do Sistema Integrado 
de Informação Ambiental – SIAM com vistas 

a oferecer informações abrangentes e 
atualizadas, necessárias às atividades de 
licenciamento ambiental, enquanto não 
houver migração de suas funções para o 
Sistema Integrado de Meio Ambiente – 

SISEMAnet; 

Pedro Calixto/STI 

Desenvolvimento do 
sistema Licenciamento 
Ambiental Simplificado 

 
Em andamento 

 
Foi elaborada a versão inicial do sistema, chamado sistema de 

requerimento de licenciamento ambiental, concluída em 
março/2018.  O levantamento de requisitos foi concluído em 
agosto/18 e o escopo do sistema foi ampliado para atender 

todas as modalidade de licenciamento. 
Em função da implantação do sistema de requerimento de 
licenciamento ambiental (versão 1), que foi desenvolvido 

previamente ao sistema de licenciamento ambiental 
simplificado, e com a ampliação do escopo do sistema a 

previsão para o lançamento do sistema de licenciamento 
ambiental é maio/19. 

 

Implantação do Sistema 
de Agendamento em 3 

Superintendências 
Regionais 

Concluída 
 

O sistema de agendamento foi desenvolvido e já encontra-se 
implantado em todas as Suprams, desde 06/03/18, por meio 
do Portal www.mg.gov.br, pelo aplicativo MG APP e pelo Lig 

Minas (155). 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

4) informar o prazo final para 
implementação do SISEMAnet, 

contemplando, até, a efetiva migração dos 
dados do SIAM;  

Pedro Calixto/STI 

Desenvolvimento do 
sistema Portal de 

Segurança 

Concluída 
 

O sistema foi desenvolvido e homologado em 26/01/18. 

Desenvolvimento do 
sistema Autos de Infração 

 
Em andamento 

 
Foram mapeados outros processos da área de fiscalização e o 

escopo do sistema foi ampliado para abranger, além dos 
autos de infração, outros processos, como denúncias dos 

cidadãos e requisições de órgãos de controle, fiscalizações, 
lavratura e processamento de autos de infração. 

Foi entregue o documento de visão, com prazo estimado para 
desenvolvimento de 6 meses. Após esse planejamento, o 

sistema de licenciamento teve o seu escopo ampliado para 
atender todos os tipos de licenciamento e portanto não há 

previsão para o início do sistema de fiscalização. Previsão de 
conclusão no primeiro semestre de 2020. 

 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

5) manter base de informações precisas e 
organizadas, em modo digital 

(SIAM/SISEMAnet), de todos os 
empreendimentos licenciados e da 

documentação correspondente, tais como: 
termos de referência, estudos ambientais, 

pareceres, etc.  

Pedro Calixto/STI 

Disponibilização da IDE 

Concluída 
 

A IDE foi lançada para o público interno em 20/12/17 e 
disponibilizada ao público externo em fevereiro/2018. 

Para acessar, clique em 
http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/ 

Publicação da versão final 
do Portal da 

Transparência 

 
Concluída 

 
Em 01/02/18 foi homologado Acordo Judicial entre o 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Estado de 
Minas Gerais nos autos da Ação Civil Pública nº 2500927-
09.2013.8.13.0024 , onde na cláusula 2.1 há previsão de 

implementação do Portal da Transparência em um ano, ou 
seja, até 01/02/19. Para cumprimento dos prazos e 

obrigações do Acordo, foi elaborada a Resolução Conjunta 
SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2671 de 29/08/2018, publicada 
em 31/08/2018. O Portal foi lançado no dia 23 de novembro 
de 2018, de forma irrestrita a toda sociedade, no endereço 

http://transparencia.meioambiente.mg.gov.br/ 
 

http://transparencia.meioambiente.mg.gov.br/


Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

6) estabelecer padrões e 
normas específicas para os 
procedimentos e critérios 
técnicos metodológicos 

adotados no processo de 
licenciamento ambiental 

por tipo de 
empreendimento; 

Liliana Mateus/SUARA 
 

Bruno Tavares/ASNOP 

Elaboração de Orientações e 
Instruções de Serviço 

Concluída/Contínua 
 

Foram elaboradas as seguintes Orientações e Instruções:  
IS 01/2017; IS 02/2017; IS 04/2017; IS 05/2017; IS 06/2017; IS 07/2017; 

IS 08/2017; IS 01/2018; IS 02/2018; IS 04/2018; IS 06/2018; IS 07/2018  e 
OS 03/2017; OS 04/2017; OS 05/2017; OS 06/2017; OS 07/2017 

 

Curso de capacitação para 
todas as Superintendências 

Regionais de Meio Ambiente, 
para a Superintendência de 

Projetos Prioritários e demais 
servidores da regularização 

ambiental acerca do 
licenciamento ambiental das 
atividades de mineração, nas 
quais se inclui a atividade de 

minério de ferro. 

Concluída/Contínua 
 

Capacitações realizadas para as 9 SUPRAMs: Compensação Ambiental - 
procedimentos e legislação aplicáveis (21 a 23-02-17); Lavratura de autos 

de infração (28 a 30-03-2017); Cavidades (22 a 26-05-2017); Gestão de 
Resíduos Sólidos (27 a 29-06-2017); Emissões atmosféricas e qualidade 

do ar (25 a 27-07-17); Instrução de serviço n° 08/2017 (28 a 31-08 e 1º-9-
2017); Gestão de efluentes Líquidos (19 a 21-09-2017); Mineração - 

Módulo I – Direito Minerário (24 a 26-10-2017); Termos de Referência 
para elaboração do relatório ambiental simplificado (RAS) e modelo de 
parecer Único (PU) (31-11 e 1º-12-2017). Foram realizados  em 2018 as 
capacitações pelo IGAM e IEF para servidores das respectivas equipes, 
bem como das nove e Suprams e Semad: Módulo I - captação em poço 
tubular já existente (poço artesiano), perfuração de poço tubular (poço 
artesiano) e captação em corpos de água (rios, lagoas naturais, etc. 13 e 

14-04-2018; SINAFLOR (17 a 19-04-2018); DOF (08 a 10-05-2018).  
 

Aprovação final da revisão da 
DN 74/04 

Concluída 
 

A revisão da DN 74 foi aprovada em 06/12/17, resultando na nova DN 
217, com vigência a partir de 06/03/18. 

 

Publicação dos decretos  IEF, 
FEAM e IGAM 

Concluída 
 

Foram publicados os Decretos de Competências do IEF e do Igam, em 
24/01/2018, e da Feam, em 25/01/2018. 

 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

7) criar Termos de Referência 
específicos para elaboração 

do Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA e do 
Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA, relativos 
aos empreendimentos de 

minério de ferro, 
considerando o meio 

ambiente como um todo 
(natural, socioeconômico, 

patrimônio histórico e 
arqueológico);  

Liliana 
Mateus/SUARA 

 
Letícia 

Capistrano/FEAM 

Término dos trabalhos do 
Grupo de Trabalho criado 
pela Resolução Conjunta 

Semad/FEAM/IEF/IGAM n.º 
2.489/2017.  

Concluída 
 

Revisão da DN 127 no COPAM aprovada em 21/03/18. 
A revisão do TR do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para a atividade 
minerária, do Relatório de Paralisação Temporária da Atividade Minerária e do 

TR do Plano Ambiental de Fechamento de Mina foi concluída em 
novembro/2017. 

 

Aprovação final da revisão 
da DN 74/04 

Concluída 
 

A revisão da DN 74 foi aprovada em 06/12/17, resultando na nova DN 217, com 
vigência a partir de 06/03/18. 

 

Alteração dos  Termos de 
Referência existentes, 

assim como a criação de 
novos Termos de 

Referência específicos de 
acordo com os critérios 

locacionais.  

Em andamento 
 

1) Foram elaborados e disponibilizados os seguintes TRs para elaboração RAS: 
GERAL; Atividades minerárias (Listagem A, exceto Gás Natural; Gás Natural); A-

05-05-3; E-01-18-1; E-01-10-4; F-06-01-7 
2) Foram elaborados e disponibilizados os seguintes TRs dos critérios 

locacionais:  
Localização prevista em UC de Proteção Integral; Supressão de vegetação nativa 

em áreas prioritárias para conservação; Supressão de vegetação nativa; 
Localização prevista em zona de amortecimento de UC de Proteção Integral, 

Localização prevista em UC de Uso Sustentável; Localização prevista em 
Reserva da Biosfera; Localização prevista em Corredor Ecológico; e Localização 

prevista em áreas designadas como Sítios Ramsar;  
Localização prevista em área de drenagem a montante de trecho de curso 

d’água enquadrado em classe especial; Captação de água superficial em Área 
de Conflito; Localização prevista em área de alto ou muito alto grau de 

potencialidade de ocorrência de cavidades. 
3) Atualização dos Termos de  Referência de Inventariamento e de 

Monitoramento, Resgate e Salvamento da Fauna Terrestre 
4) Disponibilização das metodologias para levantamento de fauna 

3) Está planejada revisão do Termo de Referência inerente ao RCA e EIA/RIMA, 
com prazo para junho de 2019.  

 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

8) manter a atualização do Formulário de 
Orientação Básica Integrado – FOBI, 

observadas as mudanças da legislação 
ambiental;  

Liliana Nappi/SUARA 
 

Pedro Calixto/STI 
 

Flávia Simão/SUPOR 

Atualização de FOBs e 
FCEs 

Concluída 
 

Foi instituído o Formulário de Caracterização do 
Empreendimento (FCE) eletrônico, acessado no Sistema 
Requerimento de Licenciamento Ambiental, plataforma 

destinada a fornecer o primeiro passo para a regularização 
ambiental, ou seja, a requisição para que se instaure o 
processo de licenciamento ambiental. Essa requisição, 

atualmente, obedece a padrão único de formulário, o que 
aumenta assertividade das informações e agiliza o processo. 

Por meio do sistema mencionado também é gerada a 
orientação para formalização de licenciamento, no que se 

refere à relação de  documentos necessários à instrução do 
processo.  

 

Atualização do sistema e 
orientação às Suprams 

Concluída 
 

Em 16/03/18, foram disponibilizados às Suprams os logins de 
acesso ao sistema de requerimento de licenciamento 

ambiental, junto com o Manual de Operação. 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

9) observar o disposto no inciso V do art. 41 
da Lei Federal nº 10.257, de 2001, quanto à 
necessidade de plano diretor para cidades 

inseridas na área de influência de 
empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional;  

Antônio 
Malard/SURAM 

art.41 do Estatuto da 
Cidade pendente de 

regulamentação para 
aplicação no âmbito dos 

estados 

Em andamento 
 

Está em fase final de discussão com a Secretaria de estado de 
Cidades e Integração Regional - SECIR a minuta de Decreto 

que regulamenta o art. 41 , inciso V, parágrafo 1º da Lei 
Federal 10.257/2001, cuja previsão de conclusão é 

fevereiro/2019.  



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

10) tomar as providências e medidas 
necessárias ao cumprimento das 

obrigações estatuídas na Deliberação 
Normativa COPAM nº 127, de 2008, que 
estabelece diretrizes e procedimentos 

para avaliação ambiental da fase de 
fechamento de mina, mediante controle 
do SISEMA, por meio de procedimentos 
fiscalizatórios, auditorias, relatórios de 

avaliação, realizados pelos órgãos 
ambientais competentes. 

Letícia 
Capistrano/FEAM 

Término dos trabalhos 
do Grupo de Trabalho 
criado pela Resolução 

Conjunta 
Semad/FEAM/IEF/IGAM 

n.º 2.489/2017.  

Concluída 
 

Pauta da revisão da DN 127 no COPAM em 21/02/18. Foi feito 
pedido de vistas e retornou no dia 21/03/18, quando foi 

aprovada com alterações. 
A revisão do Termo de Referência do Plano de Recuperação 

de Áreas Degradadas para a atividade minerária, do Relatório 
de Paralisação Temporária da Atividade Minerária e do Termo 

de Referência do Plano Ambiental de Fechamento de Mina 
foram concluídos em novembro/2017. 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

11) realizar estudos sobre a evasão dos 
técnicos da SEMAD, objetivando o 

encaminhamento de projeto de lei à 
Assembleia Legislativa, de modo a criar 

mecanismos que incentivem a 
permanência daqueles profissionais na 

carreira de Analista Ambiental 

Renato Alves 
Pereira/SGDP 

Publicação do Decreto 
em até 10 dias, após o 
Estado de Minas Gerais 

superar as vedações 
impostas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, 
ou seja, os gastos com 

despesa de pessoal 
serem inferiores a 
46,55% da receita 
corrente líquida. 

N/A 

 Publicação da Lei após 
aprovação na 

Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (o PL 
deverá tramitar em 

regime de urgência) e 
sanção do Governador, 
ambas as publicações 

conforme Acordo 
Homologado pelo 

Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gersis.  

N/A 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

12) avaliar, por ocasião do provimento 
de cargos e da movimentação de 

pessoal, a necessidade de distribuição 
proporcional dos servidores entre as 

Superintendências da SEMAD, 
considerando, entre outros critérios, a 

complexidade administrativa, a 
relevância econômico-social, o 

quantitativo de áreas passíveis de 
licenciamento ambiental para atividades 
decorrentes da exploração do minério de 

ferro e o estoque de processos 
existentes em cada unidade 

Renato Alves 
Pereira/SGDP 

Melhor distribuição 
proporcional dos 

servidores entre as 
Suprams, considerando 

a complexidade 
administrativa, a 

relevância econômico-
social, o quantitativo de 

áreas passíveis de 
licenciamento, bem 
como o número de 

processos de 
licenciamento 

existentes nas Suprams. 

Concluída 
 

Após a publicação dos Decretos de Competências do Igam, da 
Feam e do IEF, em janeiro/2018, foi realizada nova análise 

para redistribuição de pessoas, considerando as novas 
estruturas e competências assumidas pelas entidades, 

atendendo, dentro do possível, uma distribuição proporcional 
de servidores entre as unidades do Sisema. 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

13) capacitar os Analistas Ambientais para o 
exercício das funções inerentes ao cargo, 

com base em diagnóstico das necessidades 
demandadas pelas SUPRAMs (alínea ― "e" 

do subitem 3.3.1 da fundamentação) 
 

14)realizar eventos internos de capacitação 
e treinamento, de modo a difundir 

conhecimentos, técnicas e boas práticas, 
utilizando os servidores mais experientes 
como instrutores (alínea ―"f" do subitem 

3.3.1 da fundamentação 

Renato Alves 
Pereira/SGDP 

 Criar a mentalidade da 
aprendizagem contínua e 
do autodesenvolvimento 

do seu quadro de 
servidores, utilizando 
como instrutores os 

servidores pertencentes 
às carreiras do Grupo de 

Atividades de Meio 
Ambiente e 

Desenvolvimento 
Sustentável com 

experiência e 
conhecimento avançado 

na matéria. 

Concluída/Contínua 
 

Capacitações da Subsecretaria de Regularização Ambiental: 
Fevereiro/2017 Compensação Ambiental - Março/2017 Lavratura de 

Autos de Infração - Abril/2017 Abate de Animais e Frigoríficos - 
Junho/2017 Resíduos Sólidos - Julho/2017 Efluentes Atmosféricos e 

Qualidade do Ar - Setembro/2017 Efluentes Líquidos - Outubro/2017 
Atividade Minerária - Novembro/2017 Orientações para análise do 

Relatório Ambiental Simplificado - RAS 
Além destas, mais direcionadas às atividades de regularização 

ambiental, outras capacitações e cursos são desenvolvidos no âmbito 
do Sisema, conforme necessidade mapeada: 

Alinhamentos Institucionais SEMAD: 
Maio/2017 e Junho/2018 

Cronograma de capacitações no portal Trilhas do Saber 2018:  
Abril/18 - Formação de Instrutores em Prevenção e Combate aos 

Incêndios Florestais; e Atendimento no Serviço Público - Maio/18 - 
Orçamento Público; Noções Básicas sobre Estágio - Junho/18 - Noções 
Básicas de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Agosto/18 - Curso de 

Ética e Regime Disciplinar - Setembro/18 - Noções Básicas de Águas 
Subterrâneas; Gestão Patrimonial; Curso Introdutório para 

Conselheiros (Membros de Comitês de Bacias); Qgis (Jequitinhonha, 
Triângulo e Noroeste); Comissão de Avaliação (membros) - Outubro/18 

- Qgis (Sede); Gestão de Pessoas - Novembro/18 - Noções Básicas 
Administração Pública; Bens Públicos; Qgis (Zona Mata, Central 
Metropolitana e Norte) - Dezembro/18 - Compartilhamento de 

Informação; Qgis (Sul, Leste e Alto São Francisco) 
Capacitações Sisema/PEA: 

11 a 12/04/2018 – IEF – Sinaflor - 12 e 13/04/2018 – IGAM – Outorga - 
08 a 10/05/2018 – IEF – DOF - 21 a 25/05/2018 – IEF – SICAR - 21 a 

24/08/2018 – FEAM - Resíduos Sólidos e Esgoto Sanitário - 
Setembro/2018 – IGAM – Barramento - 20 a 23/11/2018 – FEAM - 

Resíduos Sólidos e Esgoto Sanitário 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

13) capacitar os Analistas 
Ambientais para o exercício das 
funções inerentes ao cargo, com 

base em diagnóstico das 
necessidades demandadas pelas 

SUPRAMs (alínea ― "e" do subitem 
3.3.1 da fundamentação) 

 
14)realizar eventos internos de 

capacitação e treinamento, de modo 
a difundir conhecimentos, técnicas e 

boas práticas, utilizando os 
servidores mais experientes como 

instrutores (alínea ―"f" do subitem 
3.3.1 da fundamentação 

Renato Alves 
Pereira/SGDP 

 Criar a mentalidade da 
aprendizagem contínua e 
do autodesenvolvimento 

do seu quadro de 
servidores, utilizando 
como instrutores os 

servidores pertencentes 
às carreiras do Grupo de 

Atividades de Meio 
Ambiente e 

Desenvolvimento 
Sustentável com 

experiência e 
conhecimento avançado 

na matéria. 

Concluída/Contínua 
 

Cronograma Subsecretaria de Fiscalização Ambiental - Decreto 47.383: 
13/03/2018 9ª Cia PM Ind Mat – Uberlândia - 14/03/2018 5ª Cia PM Ind Mat – 
Uberaba - 15/03/2018 10ª Cia PM Ind Mat – Patos de Minas  - 20/03/2018 11ª 

Cia PM Ind Mat – Montes Claros - 22/03/2018 16ª Cia PM Ind Mat – Unaí  - 
22/03/2018 Cia PM MAMB – Belo Horizonte  - 26/03/2018 7ª Cia PM Mat – 

Divinópolis  - 27/03/2018 4ª Cia PM Ind Mat – Juiz de Fora  - 28/03/2018 13ª 
Cia PM Ind Mat – Barbacena   - 28/03/2018 14ª Cia PM Mat – Curvelo  - 

03/04/2018 15ª Cia PM Ind Mat – Teófilo Otoni  - 03/04/2018 18ª Cia PM Ind 
Mat – Poços de Caldas  - 04/04/2018 8ª Cia PM Ind Mat – Governador 

Valadares  - 04/04/2018 17ª Cia PM Ind Mat – Pouso Alegre  - 05/04/2018 12ª 
Cia PM Ind Mat - Ipatinga  - 05/04/2018 6ª Cia PM Ind MAT - Lavras (SUP SM) 

Treinamento para PMMG / CIA’s PM Ind Mat e CIA PM Mamb - DN 217: 
13/03/2018 9ª Cia PM Ind Mat – Uberlândia - 14/03/2018 5ª Cia PM Ind Mat – 
Uberaba - 15/03/2018 10ª Cia PM Ind Mat – Patos de Minas  - 20/03/2018 11ª 

Cia PM Ind Mat – Montes Claros - 22/03/2018 16ª Cia PM Ind Mat – Unaí  - 
22/03/2018 Cia PM MAMB – Belo Horizonte  - 26/03/2018 7ª Cia PM Mat – 

Divinópolis  - 27/03/2018 4ª Cia PM Ind Mat – Juiz de Fora  - 28/03/2018 13ª 
Cia PM Ind Mat – Barbacena   - 28/03/2018 14ª Cia PM Mat – Curvelo  - 

03/04/2018 15ª Cia PM Ind Mat – Teófilo Otoni  - 03/04/2018 18ª Cia PM Ind 
Mat – Poços de Caldas  - 04/04/2018 8ª Cia PM Ind Mat – Governador 

Valadares  - 04/04/2018 17ª Cia PM Ind Mat – Pouso Alegre  - 05/04/2018 12ª 
Cia PM Ind Mat – Ipatinga  - 05/04/2018 6ª Cia PM Ind MAT - Lavras (SUP SM) 
Cronograma Subsecretaria de Fiscalização Ambiental - Capacitação Técnica: 

22 e 23/05/2018 11ª Cia PM Mamb – Montes Claros - 24 e 25/05/2018 14ª Cia 
PM Mamb – Curvelo - 13 e 14/06/2018 1ª Cia PM Mamb – RMBH – Belo 
Horizonte - 17 e 18/07/2018 18ª Cia PM Mamb – Poços de Caldas - 19 e 

20/07/2018 17ª Cia PM Mamb – Pouso Alegre - 08 e 09/08/2018 4ª Cia PM 
Mamb – Juiz de Fora - 09 e 10/08/2018 13ª Cia PM Mamb – Barbacena - 22 e 
23/08/2018 8ª Cia PM Mamb – Governador Valadares - 23 e 24/08/2018 12ª 

Cia PM Mamb – Ipatinga - 11 e 12/09/2018 9ª Cia PM Mamb – Uberlândia - 12 
e 13/09/2018 5ª Cia PM Mamb – Uberaba - 25 e 26/09/2018 6ª Cia PM Mamb 
– Lavras - 26 e 27/09/2018 7ª Cia PM Mamb – Divinópolis - 03 e 04/10/2018 

16ª Cia PM Mamb – Unaí - 09 e 10/10/2018 15ª Cia PM Mamb – Teófilo Otoni - 
16 e 17/10/2018 10ª Cia PM Mamb – Patos de Minas 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

15) reavaliar o modo de atuação da SEMAD, 
tendo em vista o extenso rol de 

competências que lhe foram outorgadas, de 
modo que sejam reservadas à Secretaria, em 

relação ao SISEMA, apenas e tão somente, 
atribuições voltadas ao planejamento, 

coordenação e supervisão, e não de 
execução, diante dos diversos órgãos e 

entidades especializados que integram o 
Sistema.  

Daniela Diniz/Gab 
Publicação dos decretos  

IEF, FEAM e IGAM até 
dezembro de 2018 

Concluída 
 

Foram publicados os Decretos de Competências do IEF e do 
Igam, em 24/01/2018, e da Feam, em 25/01/2018. 

Competências para emissão de atos autorizativos foram 
redistribuídas entre as entidades do Sisema conforme 

matéria, a exemplo das outorgas, que ficam agora a cargo do 
Igam, e da emissão de DAIAs, que passam a ser 

responsabilidade do IEF, dentre outras. 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

16) sanear as deficiências e suprir as 
demandas pontuadas no relatório final de 

auditoria, as quais deverão ser 
complementadas por meio de diagnósticos 

realizados por aquela Secretaria de Estado e 
pelos órgãos e entidades que integram a sua 
área de competência (art. 6º da Lei Estadual 
nº 21.972, de 2016), mediante a previsão e a 

observância de critérios objetivos de 
priorização, a fim de garantir a segurança 
dos servidores e do patrimônio do Estado, 
bem como contribuir para a eficiência dos 
procedimentos inerentes à instrução dos 

processos de licenciamento ambiental, sob o 
crivo do SISEMA.  

Diogo Franco/SUGER 
 

Estruturar as Suprams, 
fornecendo logística, 
veículos e recursos 

tecnológicos adequados, 
assim como estrutura 

física, de acordo com o 
mapeamento de 

necessidades 

Concluída/Contínua 
 

Celebração de contrato de locação de veículos com a empresa 
Localiza.  

- Contrato nº 9130096 – IEF 
- Data de vigência do contrato: até 13/09/2019. 

- Quantitativo de veículos: Sandero: 26 (vinte e seis); 
Camionete S10: 89 (oitenta e nove); 
Fiat Strada: 45 (quarenta e cinco). 
- Contrato nº 9074615 – SEMAD 

- Data de vigência do contrato: até 09/05/2019. 
- Quantitativo de veículos: Sandero: 90 (noventa); 

- Camionete S10: 18 (dezoito).                                                                                                 
- Contrato nº 9054387 – SEMAD 

- Data de vigência do contrato: até 19/01/2019. 
- Quantitativo de veículos:  Veículo representação Sedan, (04 

Unidades) 
 

Estrutura física Suprams 
Celebração do Contrato de Locação do Norte de Minas: Em 
Montes Claros, foi finalizado processo de locação tamanho 
suficiente para abrigar e atender satisfatoriamente os 82 

servidores públicos lotados na unidade, bem como o público 
externo.  

Reforma do Núcleo Regional de Poços de Caldas e Lavras; 
Para o Núcleo de Regularização Ambiental de Poços de 

Caldas, o DEER cedeu uma área para a SEMAD. A cessão do 
espaço tem prazo de 20 anos. 

No NRRA de Lavras não houve reforma, mas houve a 
formalização de Termo de Concessão Onerosa de Uso com a 

UFLA. O local é espaçoso  seguro, com estrutura e 
acessibilidade. 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

16) apresentar cronograma físico-financeiro, 
de modo a sanear as deficiências e suprir as 
demandas pontuadas no relatório final de 

auditoria, as quais deverão ser 
complementadas por meio de diagnósticos 

realizados por aquela Secretaria de Estado e 
pelos órgãos e entidades que integram a sua 
área de competência (art. 6º da Lei Estadual 
nº 21.972, de 2016), mediante a previsão e a 

observância de critérios objetivos de 
priorização, a fim de garantir a segurança 
dos servidores e do patrimônio do Estado, 
bem como contribuir para a eficiência dos 
procedimentos inerentes à instrução dos 

processos de licenciamento ambiental, sob o 
crivo do SISEMA.  

Diogo Franco/SUGER 
 

Estruturar as Suprams, 
fornecendo logística, 
veículos e recursos 

tecnológicos adequados, 
assim como estrutura 

física, de acordo com o 
mapeamento de 

necessidades 

Concluída/Contínua 
 

Recursos Tecnológicos 
Entre 2015 e 2016 foram adquiridos 793 microcomputadores 

e 59 notebooks para atender a demanda da SEMAD e suas 
entidades vinculadas. Em 2016 também foram adquiridos 

servidores de informática e swhitches para compor o parque 
tecnológico do SISEMA. Em 2016, 2017 e 2018  foram 

celebrados TACs, porém a incorporação dos bens 
permanentes só ocorreu em 2018, conforme demonstrado: 

TAC LIGAS DE ALUMÍNIO S/A: 5 projetores , 23 scanners 
departamentais,  5 notebooks  e 42 computadores. 

TAC FUNDAÇÃO RENOVA: 04 projetores, 06 HDs externos, 
188 computadores, 37 notebooks, 10 workstations. 

 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

Em 2018 foram incorporados ao patrimônio da Semad os 
seguintes equipamentos de proteção individual - EPIs: 

TAC FUNDAÇÃO RENOVA: 10 GPS, 9 câmeras, 06 lanternas de 
cabeça, 06 máscaras de apicultores, 03 trenas a laser, 03 

mochilas estanques, 03 clinômetros, 10 capacetes de 
segurança, 10 botinas, 02 cronômetros. 

TAC GUANHÃES ENERGIA S/A: 10 lanternas de cabeça, 10 
macacões , 03 câmeras digitais, 03 rádios de comunicação, 10 
capacetes, 10 mochilas estanques, 12 luvas, 10 knee strong, 5 

trenas, 10 perneiras e 10 cintos.  
TAC ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A:  20 

macacões , 20 cintos de segurança, 20 lanternas de cabeça, 10 
câmeras, 10 kits rádios de comunicação, 20 capacetes de 

segurança, 20 luvas de segurança, 20 joelheiras, 10 trenas a 
laser, 20 perneiras, 20 botas, 20 chapéus, 20 mochilas, 10 

clinômetros e 20 facas. 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

17) criar sistemática de acompanhamento 
das condicionantes, estabelecidas nas 

licenças concedidas, de modo a garantir seu 
cumprimento 

Flávio Aquino/SEFIS 
Aplicação da IS 04/2017 

pelos NUCAMs 

Concluída/Contínua 
 

A ação permanece sendo aplicada pelos NUCAMs, que 
elaboram relatórios sobre suas atividades e encaminham para 
a Subsecretaria de Fiscalização Ambiental. Por meio do Plano 

Anual de Fiscalização são estabelecidas metas para os 
NUCAMs. A ação está sendo executada conforme previsto.  

 
Para o PAF 2018, estão previstas as ações abaixo:  

 
- O PAF 2018 dos NUCAMs prevê a fiscalização de 35 
empreendimentos enquadrados na listagem A da DN 

74/2004.  
- O PAF 2018 das DFISCs, Diretorias da Sede e CIAs PM prevê 

12 operações ordinárias da agenda marrom, subdivisão 
extração mineral. 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

18) estabelecer metodologia para 
estipulação de condicionantes, definindo 
critérios de classificação delas no que se 
refere à prioridade, relevância e risco, 

baseados nos objetivos e metas ambientais a 
serem alcançados no licenciamento das 

atividades de extração do minério de ferro 

Liliana Mateus/SUARA 

Cursos de capacitação e 
visitas técnicas tratando 

acerca das dúvidas gerais 
sobre a regularização 

ambiental 

Concluída/Contínua 
 

Capacitações realizadas, sob a coordenação da SUARA e apoio 
da SGDP, para servidores das nove Superintendências 

Regionais de Meio Ambiente (SUPRAM) no tema " Direito 
Minerário e impactos ambientais na mineração (24 a 26-10-

2017).   
Visitas técnicas de alinhamento realizadas nas SUPRAM Alto 

São Francisco (22 e 23-06-2017);  SUPRAM Zona da Mata (6 e 
7-07-2017); SUPRAM Central Metropolitana (13 e 14-07-

2017); SUPRAM Leste Mineiro (31-7 a 2-8-2017); SUPRAM 
Norte de Minas (4 a 6-09-2017); SUPRAM Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba (9 a 11-10-2017). 
 

Em 2018 as visitas técnica de alinhamento técnico foram: 
SUPRAM Noroeste de Minas (06 a 08-08-2018), Supram Sul de 
Minas (13 e 14-8-18), Supram Jequitinhonha (3 e 4-09-2018), 
Supram Alto São Francisco (4 e 5-10-2018), Supram Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba (8 a 10-10-2018), Supram Leste de 
Minas (08-11-2018).  Está prevista visita à Supram Central 

Metropolitana na segunda quinzena de dezembro. 
 

Foi também disponibilizado às Suprams o modelo de parecer 
único para LAS/RAS, que contém condicionantes de 

automonitoramento padrões a serem utilizadas. 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

19) proceder ao planejamento da 
fiscalização ambiental integrada nos 

empreendimentos minerários, de 
forma rotineira, não limitada às 

operações especiais;  

Flávio Aquino/SEFIS 
 

Letícia 
Capistrano/FEAM 

Execução do PAF/2018 

 
Concluída/Contínua 

 
O PAF foi elaborado e aprovado até o fim de 2017, prevendo toda a 
ação fiscalizatória a ser executada até 31/12/2018. Destaque para a 

participação popular na construção do Plano. 
  

- Para apuração dos resultados a seguir foram consideradas as 
atividades da listagem A das DN 74/2004 e 217/2017, além de 
intervenções em Recursos Hídricos específicas para a atividade 
minerária (dragagem em cava e curso d'água e captação para 

rebaixamento de nível de água em mineração) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não é possível separar os resultados das fiscalizações de atividades 
potencialmente poluidoras realizadas pela PM de acordo com a 

listagem das DN's. 
 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

19) proceder ao planejamento da 
fiscalização ambiental integrada nos 

empreendimentos minerários, de 
forma rotineira, não limitada às 

operações especiais;  

Flávio Aquino/SEFIS 
 

Letícia 
Capistrano/FEAM 

Execução do PAF/2018 

Concluída/Contínua 
 

FEAM:  A Feam acompanha e fiscaliza empreendimentos minerários 
paralisados, abandonados ou em fase de fechamento de mina. São 

solicitados relatórios e o empreendimento é orientado a se 
regularizar junto ao órgão, seguindo as diretrizes da DN 127. Em 2017 

foram fiscalizados cerca de 90 empreendimentos 
Em 2018, a FEAM/GESAD promoveu a atualização das diretrizes 

estabelecidas pela DN COPAM 127/2008, motivando a publicação da 
DN COPAM 220/2018, e realizou a fiscalização de 16 

empreendimento minerários para atendimento ao Ministério Público 
e a outras demandas da gerência. Vale ressaltar que a FEAM/GESAD é 

a responsável pela parte operacional da operação WATU, que 
fiscaliza as obras de recuperação das áreas afetadas pelo rompimento 
da Barragem de Fundão da SAMARCO na bacia do Rio Doce, e que no 

ano de 2018 já foram realizadas duas operações até o momento. 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

20) envidar esforços com vistas à celebração 
de acordos de cooperação técnica com os 
órgãos municipais de meio ambiente nos 

municípios impactados pelos 
empreendimentos minerários, objetivando a 

realização de trabalhos conjuntos de 
fiscalização, de forma a permitir uma maior 

integração entre os órgãos ambientais 

Cibele 
Magalhães/DAGEM 

Fomentar a formação e 
capacitação de órgãos 
ambientais municipais 
para a regularização 

ambiental das atividades 
de impacto local, 

contribuindo para o 
aumento da delegação de 

competências.  

Concluída/Contínua 
 

Municípios que aderiram à DN 213/17 e data da adesão: Além 
Paraíba 10/06/2018, Araporã 11/08/2017, Araújos  

26/12/2017, Barbacena 03/10/2017, Belo Vale 11/07/2017, 
Bocaiúva 28/11/2018, Bom Despacho 23/04/2018, Botumirim 

28/11/2018, Buenópolis 28/11/2018,  Carmo do Cajuru 
15/09/2017, Catuti 28/11/2018, Claro dos Poções 

28/11/2018, Conceição do Mato Dentro 03/10/2018, 
Felixlândia 01/12/2017, Francisco Sá 28/11/2018, Frutal 

05/06/2017, Governador Valadares 29/10/2018, Grão Mogol 
28/11/2018, Itacambira 28/11/2018, Itabira 13/11/2017, 

Itabirito 10/07/2017, Itajubá 22/09/2017, Itaúna 03/09/2018, 
Lagoa Santa 01/02/2018, Limeira do Oeste 16/05/2018, 

Malacacheta 22/09/2017, Mariana 15/08/2017, Mirabela 
28/11/2018, Montes Claros 08/12/2017, Muriaé 09/10/2017, 
Pará de Minas 02/10/2017, Patrocínio 02/05/2017, Pompéu 

15/12/2017, Ponte Nova 21/05/2018, Prata 05/02/2018, 
Ribeirão das Neves 01/12/2017, Sacramento 22/08/2017, 

Santa Luzia 17/07/2017, São João da ponte 28/11/2018, São 
João do Pacuí 28/11/2018, Três Marias 11/07/2017, 

Tupaciguara 15/09/2017, Varzelândia 28/11/2018 e  Viçosa 
10/05/2018.  Ressalta-se que os municípios de  Barra Longa 

16/07/2018 e Teófilo Otoni 04/07/2018 declinaram da 
competência que haviam assumido, repectivamente, em 

16/07/2018 e 04/07/2018.      
  

Até dezembro de 2018, 164 municípios receberam 
treinamento/capacitação. 

 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

21) estimular a criação de 
comissões institucionais especiais 
de acompanhamento de impactos 

ambientais com representantes 
comunitários ou organizações não 

governamentais 

André Luis 
Ruas/ASSEA 

Manter base de informações precisas e 
organizadas, em modo digital 

(SIAM/SISEMAnet) de todos os 
empreendimentos licenciados e da 

documentação correspondente, tais 
como: termos de referência, estudos 

ambientais, pareceres, etc.  

Concluída 
 

Em 01/02/18 foi homologado Acordo Judicial entre o 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Estado de 
Minas Gerais nos autos da Ação Civil Pública nº 2500927-
09.2013.8.13.0024 , onde na cláusula 2.1 há previsão de 

implementação do Portal da Transparência em um ano, ou 
seja, até 01/02/19. Para cumprimento dos prazos e 

obrigações do Acordo, foi publicada a Resolução Conjunta 
SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2671 de 29/08/2018, publicada 
em 31/08/2018. O Portal foi lançado no dia 23 de novembro 
de 2018, de forma irrestrita a toda sociedade, no endereço 

http://transparencia.meioambiente.mg.gov.br/ 
 

Realizar amplas campanhas de 
divulgação das ferramentas de denúncia 
ambiental do SISEMA, conjugadas com a 

divulgação das informações e 
documentos sobre os empreendimentos 
minerários, fomentando a participação 
da sociedade civil no acompanhamento 

dos impactos ambientais destes 
empreendimentos.  

Em andamento 
 

Desde que foi lançado, o Sisema vem divulgando o Portal da 
Transparência em diversos meios de comunicação, visando 

fomentar a participação da sociedade em geral no 
acompanhamento das ações ambientais. 

 
 

Promover as reuniões da Câmara 
Técnica Especializada de Atividades 
Minerárias do Conselho Estadual de 

Política Ambiental, com participação de 
um representante de Organização Não 

Governamental como membro 
permanente e também da sociedade 

civil em geral, principalmente de 
representantes de comunidades 

atingidas e outras ONGs ambientalistas, 
como público 

Concluída/Contínua 
 

As reuniões acontecem de forma continuada, mensalmente, 
por meio da Câmara Técnica de Atividades Minerárias - CMI 

do COPAM. 

http://transparencia.meioambiente.mg.gov.br/


Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

22) observar os requisitos especificados 
nos incisos I e II e no parágrafo único do 
art. 2º da DN COPAM nº 167, de 2011, 

como condição de validade das 
medições ambientais, constantes dos 
relatórios e certificados de calibração, 

emitidos pelos laboratórios prestadores 
de serviços ambientais no Estado de 

Minas Gerais 

Flávio Aquino/SEFIS 

Aplicação da IS 04/2017 
Concluída/Contínua 

 
Instrução concluída e aplicação pelos NUCAMs e DREG's 

Análise da eficácia da 
DN 167/2011. 

 
Concluída 

 
A revisão da DN 167/11 foi concluída com a publicação da DN 

216/17, de 27/10/017 em que, dentre as obrigações já 
previstas na DN 167/11 ressalta-se os  avanços dos seguintes 

pontos: 
 

1- Limitou a emissão de laudos de pressão sonora e vibração 
por profissionais autônomos sem 

acreditação/Reconhecimento de competência até 01 de 
janeiro de 2020. Posterior a essa data todos os laudos 
emitidos devem ser por ente (pessoa física ou jurídica) 

acreditados/reconhecidos.  
 

2- Retornou com a obrigação de lista entes a) credenciados; b) 
reconhecida e competência e c) em processo de 

reconhecimento e/ou acreditação no site da FEAM, e 
 

3- Cria critérios para cadastro e descadastramento de entes. 
 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

23) promover a revisão da DN COPAM nº 12, 
de 1994, que dispõe sobre a convocação e a 

realização de audiências públicas 

Liliana Mateus/SUARA 
 

Bruno Tavares/ASNOP 

Aprovação da revisão da 
DN 12 no COPAM 

Concluída 
 

A minuta de revisão da Deliberação Normativa nº 12 foi 
pautada na 118ª Reunião Ordinária da Câmara Normativa 

Recursal – CNR –  no Conselho Estadual de Política Ambiental 
– Copam –,  em 27 de junho de 2018. O texto pautado foi 

aprovado na 119ª Reunião Ordinária da CNR, em  25 de julho 
de 2018, com alterações. Em 01 de agosto de 2018, foi 

publicada a Deliberação Normativa Copam nº 225, que dispõe 
sobre a convocação e a realização de audiências públicas no 
âmbito dos processos de licenciamento ambiental estadual, 

na Imprensa Oficial de Minas Gerais. 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

24)aprimorar as análises técnicas dos 
processos de licenciamento ambiental das 
atividades minerárias, de forma a garantir 
que o meio ambiente seja considerado de 
forma ampla, justificando, quando for o 

caso, os motivos pelos quais as demandas 
apresentadas nas audiências públicas fogem 

à competência do SISEMA 

Liliana Nappi/SUARA 

Otimizar as análises 
técnicas nos processos de 
licenciamento ambiental e 

padronizar os 
procedimentos entre 
todas as SUPRAMs e 

SUPPRI. 

Concluída/Contínua 
 

Foram editadas as seguintes normas: 
DN 215/17 - Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de 

validade das licenças de instalação; 
DN 216/17 - Dispõe sobre as exigências para laboratórios que 

emitem relatórios de ensaios ou certificados de calibração 
referentes a medições ambientais; 

DN 217/17 - Estabelece critérios para classificação, segundo o 
porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais 

a serem utilizados para definição das modalidades de 
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais no Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências; 

Decreto 47.383/18 - Estabelece normas para licenciamento 
ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção 

ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece 
procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das 

penalidades. Alterado pelo Decreto 47.474, publicado em 
23/08/2018. 

DN 220/18 - Estabelece diretrizes e procedimentos para a 
paralisação temporária da atividade  minerária  e  o  

fechamento  de  mina,  estabelece  critérios  para laboração  e  
apresentação  do relatório  de  Paralisação  da  Atividade 

Minerária,  do  Plano  de Recuperação  de Áreas  Degradadas  
-  PRAD e  do  Plano Ambiental  de  Fechamento  de  Mina  -  

PAFEM  e  dá  outras providências.  
DN 228/2018 - Revoga a Deliberação Normativa Copam nº 

210, de 21 de setembro de 2016, estabelece diretrizes 
específicas para licenciamento das atividades descritas sob os 

códigos A-05-06-2, A-05-08-4 e A-05-09-5 da Deliberação 
Normativa Copam nº 217, de 6 de dezembro de 2017, e dá 

outras providências.  
 



Recomendação Ponto focal Ação a ser tomada Status 

25) desenvolver instrumentos para 
padronização de procedimentos, com a 
finalidade de orientar os servidores da 

SEMAD sobre o processo participativo das 
audiências públicas.  

Liliana Nappi/SUARA 
 

Bruno Tavares/ASNOP 
 

Pedro Calixto/STI 

Elaboração de 
instrumento de 

orientação, nos termos da 
Orientação Sisema n.º 

01/2016, após revisão da 
DN 12 no COPAM 

Concluída 
 

Tendo em vista que  a Deliberação Normativa Copam nº 225, 
de  25 de julho 2018, possui caráter estritamente 

procedimental, não vislumbrou-se a necessidade de 
elaboração de instrução de serviço ou orientação Sisema para 

sua aplicação. 
 

No entanto,  foi instituído por meio da Resolução Semad nº 
2.683, de 31 de agosto de 2018, e está disponível no sítio 

eletrônico da Semad, o Sistema de Consulta e Requerimento 
de Audiências Públicas, ferramenta procedimental que tem 

por finalidade a disponibilização, recepção dos requerimentos 
e comunicações gerais acerca dos processos de licenciamento 

ambiental passíveis de realização de audiências públicas, 
qualquer que seja a classe de enquadramento ou o fator 
locacional incidente. para acessar o sistema utilize o link: 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/sem-categoria/529-
consulta-e-requerimento-de-audiencia-publica 
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Para consultar o conteúdo completo do Acórdão e documentos subsequentes, 

acesse: 

https://www.sei.mg.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquis

ar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_p

esquisar&id_orgao_acesso_externo=0 

 

E procure pelo Processo nº 1370.01.0005489/2018-98 
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