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Portaria SEMA nº: 02 de 16 de julho de 2018  

 
Estabelece o fluxo de publicações no Diário Oficial do Município 

(DOM), nos termos do art. 4º da Lei 10.650/2003 e dá outras 

providências. 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, V 

e VI da Lei Municipal 1.715/2009, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

- que deverão ser publicados em Diário Oficial e ficar disponíveis em local de fácil 

acesso ao público, listagens e relações contendo os dados referentes aos pedidos de 

licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão; pedidos e licenças para supressão de 

vegetação; autos de infrações e respectivas penalidades impostas pelos órgãos ambientais; 

lavratura de termos de compromisso de ajustamento de conduta; reincidências em infrações 

ambientais; recursos interpostos em processo administrativo ambiental e respectivas decisões; 

registro de apresentação de estudos de impacto ambiental e sua aprovação ou rejeição, nos 

termos do art. 4º da Lei 10.650/2003; 

 

- que as relações contendo os dados referidos acima deverão estar disponíveis para o 

público trinta dias após a publicação dos atos a que se referem, nos termos do art. 4º, 

parágrafo único da Lei 10.650/2003; 

 

- a Resolução CONAMA nº: 06/1986 que aprova os modelos de publicação de pedidos 

de licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a respectiva concessão e 

aprova modelos para publicação de licenças, conforme instruções que especifica. 

 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º- Deverão ser publicados em Diário Oficial do Município e ficarão disponíveis 

em mural na entrada da SEMA, em local de fácil acesso ao público, listagens e relações 

contendo os dados referentes aos seguintes assuntos: 

I - pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão; 

II - pedidos e licenças para supressão de vegetação; 

III - registro de apresentação de estudos de impacto ambiental e sua aprovação ou 

rejeição. 

IV- autos de infrações e respectivas penalidades impostas pelos órgãos ambientais; 

V - lavratura de termos de compromisso de ajustamento de conduta; 

VI - reincidências em infrações ambientais; 

VII - recursos interpostos em processo administrativo ambiental e respectivas 

decisões; 

Parágrafo Primeiro: As relações contendo os dados referidos neste artigo deverão 

estar disponíveis para o público trinta dias após a publicação dos atos a que se referem. 

Parágrafo Segundo: As publicações regulamentadas por essa Portaria deverão ser 

encaminhadas para publicação, no caderno referente à Secretaria Municipal de Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), em letra tamanho 09 ou superior, no 

prazo de até 30 (trinta) dias corridos, subsequentes à data da ocorrência. 

Art. 2º- Compete ao setor de LICENCIAMENTO da SEMA providenciar a 

publicação no Diário Oficial do Município (DOM) dos atos elencados nos incisos I, II e III, 

conforme modelo constante no Anexo Único dessa Portaria. 

Art. 3º- Compete ao setor de FISCALIZAÇÃO da SEMA providenciar a publicação 

no Diário Oficial do Município (DOM) dos atos elencados nos incisos IV, VI e VII, conforme 

modelo constante no Anexo Único dessa Portaria. 

Art. 4º- Compete à ASSESSORIA JURÍDICA da SEMA providenciar a publicação 

no Diário Oficial do Município (DOM) do ato elencado no inciso V, conforme modelo 

constante no Anexo Único dessa Portaria. 

Art. 5º- Nas publicações de licenciamento regulamentadas por essa Portaria deverão 

constar: 

a) nome da pessoa física ou jurídica, nesse último caso a sigla (se houver); 

b) sigla do órgão onde requereu a licença (SEMA); 

c) modalidade da licença requerida; 

d) finalidade da licença; 

e) prazo de validade de licença (no caso de publicação de concessão da licença); 

f) tipo de atividade que será desenvolvida; 

h) local de desenvolvimento da atividade. 

Art. 6º- Nas publicações de fiscalização regulamentadas por essa Portaria deverão 

constar: 

a) nome do autuado (pessoa física ou jurídica); 

b) sigla do órgão que lavrou a autuação (SEMA); 

c) data e endereço da infração; 

d) número do auto de infração e do processo administrativo respectivo; 

d) descrição da infração; 

e) fundamento legal; 

f) penalidades aplicadas. 

Art. 7º- A publicação no Diário Oficial do Município sobre a lavratura de termos de 

compromisso de ajustamento de conduta, sob pena de ineficácia, será feita mediante extrato, 

com as seguintes informações: 

a) nome do compromissário;  

b) data de assinatura; 

c) nº do processo administrativo a que se refere; 

d) resumo do objeto. 

e) endereço da área objeto do termo. 

Art. 8º- Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. 

Art. 9º- Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, 13 de julho de 2018. 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Daniel Hilario de Lima Freitas 
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ANEXO ÚNICO À PORTARIA SEMA Nº: 02/2018 

 

 

1. MODELO DE PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA EM PERIÓDICO: 

 

(Nome da empresa - sigla) torna público que requereu à 

SEMA a (tipo da Licença), para (atividade e local). Foi 

determinado estudo de impacto ambiental e/ou não foi 

determinado estudo de impacto ambiental. 

 

2. MODELO DE PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA EM PERIÓDICO 

(PARA EMPREENDEDOR): 

 

(Nome da empresa - sigla) torna público que 

recebeu da SEMA Licença (tipo de licença) para 

(atividade), no local (endereço), com validade de 

(prazo de validade). 

 

3. MODELO DE PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA EM DIÁRIO OFICIAL 

(PARA A SEMA): 

 

A SEMA torna pública que concedeu a Licença 

(tipo da licença), com validade de (prazo de 

validade) para (atividade e local), em nome de 

(empreendedor). 

 

4. MODELO DE PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE 

LICENÇA EM PERIÓDICO: 

 

(Nome da empresa – sigla) torna público que 

requereu à SEMA a renovação de sua Licença 

(tipo de Licença), com vencimento previsto para 

dia/mês/ano, para (atividade), localizada no local 

(endereço). 

 

5. MODELO DE PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA EM 

PERIÓDICO (PARA EMPREENDEDOR): 

 

(Nome da empresa – sigla) torna público que 

recebeu da SEMA a renovação da Licença (tipo 

de licença) até a data x, para (atividade), 

localizada no local (endereço). 
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7. MODELO PARA PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

EM DIÁRIO OFICIAL (PARA SEMA): 

 

A SEMA torna pública a renovação da Licença 

(tipo de licença) até a data x, para (atividade), 

localizada no local (endereço), em nome de 

(empreendedor). 

 

8. MODELO DE PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO PARA SUPRESSÃO DE 

ÁRVORE ISOLADA: 

 

A SEMA torna público que (Nome da pessoa física ou 

jurídica) requereu à SEMA a supressão de árvore (s) 

isolada (s) para a finalidade de XXXX, no local XXX. 

 

 

8. MODELO DE PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

SUPRESSÃO DE ÁRVORE ISOLADA: 

 

A SEMA torna público que (Nome da pessoa física ou 

jurídica) recebeu da SEMA autorização para supressão 

de árvore (s) isolada (s) para a finalidade de XXXX, no 

local XXX. 

 

 

8- MODELO PARA PUBLICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO 

EM DIÁRIO OFICIAL: 

 

A SEMA torna pública a lavratura de auto de 

infração ambiental nº: XXX, que deu origem ao 

processo administrativo nº: XXX/ano, em desfavor 

de (nome do autuado), por (descrição da infração), 

nos termos do art. X (fundamento legal) em que 

foram aplicadas a (s) penalidade (s) de (multa 

simples, embargo e recuração ou outras), no dia 

dia/mês/ano, local (endereço). 

 

9 - MODELO PARA PUBLICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM 

AUTO DE INFRAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL: 

 

A SEMA torna pública a interposição de recurso 

em auto de infração ambiental nº: XXX, nos autos 

de processo administrativo nº: XXX/ano, pelo 

autuado (nome do autuado), no dia dia/mês/ano, 

referente a infração praticada local (endereço). 
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10 - MODELO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL EM DIÁRIO OFICIAL: 

 

 

A SEMA torna pública a assinatura de termo de 

compromisso de ajustamento de conduta, nos autos 

de processo administrativo nº: XXX/ano, que teve 

como compromissário (nome do autuado), no dia 

dia/mês/ano, que teve como objeto a regularização 

ambiental de (resumo do objeto), no local 

(endereço). 

 

11- MODELO PARA PUBLICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

A SEMA torna pública a decisão administrativa de 

(decisão: condenação, desembargo, aprovação de 

PTRF, reincidência etc), nos autos do processo 

administrativo SEMA nº: XXX/ano, que tem como 

titular (nome do autuado). 

 


