
NOTA GCA/IEF PLANOS DE TRABALHO MUNICIPAIS 

Ref. Planos de Trabalho dos municípios de Itabira e Conceição do Mato Dentro 
constantes nos itens 9 e 10 e subitens da pauta da 26º RO CPB a ser realizada em 17 de 
dezembro de 2018. 

 
Considerando o art. 36 da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000: 

 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 
implantação e manutenção de unidade de conservação do 
Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste 
artigo e no regulamento desta Lei.(Regulamento) 

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo 
empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a meio 
por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão 
ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto 
ambiental causado pelo empreendimento.  (Vide ADIN nº 
3.378-6, de 2008) 

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as 
unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as 
propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o 
empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de 
novas unidades de conservação.  

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de 
conservação específica ou sua zona de amortecimento, o 
licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser 
concedido mediante autorização do órgão responsável por sua 
administração, e a unidade afetada, mesmo que não 
pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das 
beneficiárias da compensação definida neste artigo. 

§ 4º  A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, 
em virtude do interesse público, ser cumprida em unidades de 
conservação de posse e domínio públicos do grupo de Uso 
Sustentável, especialmente as localizadas na Amazônia 
Legal.    (Incluído pela Lei nº 13.668, de 2018) 

 

 



Considerando o art. 33 do Decreto Federal n° 4.340 de 22 de agosto de 2002: 

Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação ambiental de 
que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, nas unidades de 
conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à 
seguinte ordem de prioridade: 

        I - regularização fundiária e demarcação das terras; 

        II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

        III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, 
gestão, monitoramento e proteção da unidade, 
compreendendo sua área de amortecimento; 

        IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de 
nova unidade de conservação; e 

        V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o 
manejo da unidade de conservação e área de amortecimento. 

        Parágrafo único.  Nos casos de Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, Monumento Natural, Refúgio de Vida 
Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de 
Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do 
Poder Público, os recursos da compensação somente poderão 
ser aplicados para custear as seguintes atividades: 

        I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de 
proteção da unidade; 

        II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da 
unidade, sendo vedada a aquisição de bens e equipamentos 
permanentes; 

        III - implantação de programas de educação ambiental; e 

        IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica 
para uso sustentável dos recursos naturais da unidade afetada. 

 

estradas, construções diversas, beneficiamento ou estocagem,  

 

Considerando as necessidades devidamente justificadas pelos municípios de Itabira e 

Conceição do Mato Dentro em seus planos de trabalho constantes nos itens 9 e 10 e 

subitens da pauta da 26º RO CPB a ser realizada em 17 de dezembro de 2018;  

 



A GCA/IEF não identifica objeções quanto aos objetos dos presentes Planos de Trabalho 

desde que respeite as exigências descritas nas legislações citadas acima e demais 

legislações pertinentes. 

Ressalta-se que não foram analisados os aspectos e especificações técnicas e 

financeiras, sendo que demais esclarecimentos técnicos e/ou de viabilidade e/ou 

prioridade do referido plano de trabalho, devem ser realizados diretamente com o 

município responsável. Assim, fica sob total responsabilidade dos referidos municípios 

a definição quanto a destinação dos recursos, bem como a prestação de contas em 

relação a execução dos recursos de compensação ambiental disponibilizados para a 

unidades de conservação municipais. 

Sem mais, esta Gerência se coloca a disposição. 

 

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2018 

 

 

Nathalia Luiza Fonseca Martins 
Gerência de Compensação Ambiental 

Instituto Estadual de Florestas 


