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Portaria SEMA nº: 03 de 16 de julho de 2018  

 
Padroniza procedimentos de implantação de projeto e de autorização 

para supressão de árvore isolada no Município de Brumadinho 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 para atendimento da legislação ambiental sobre a Mata Atlântica, 

especificamente a Lei 11.428/2006, o laudo ambiental para aprovação de projeto arquitetônico 

deverá ser precedido de informações e documentos específicos; 

- que a autorização para corte ou aproveitamento de exemplares arbóreos nativos 

ISOLADOS, em áreas urbanas, localizados ou não em áreas de preservação permanente, 

quando não integradas a processos de licenciamento ambiental será da competência municipal 

(art. 18 da Res. Conj. SEMAD e IEF nº: 1.905/2013). 

 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º- Os processos administrativos de implantação de projeto arquitetônico e 

pedidos de autorização para supressão de árvore isolada deverão observar as disposições 

legais aplicáveis e ao disposto nessa Portaria SEMA.  

 

Laudo Ambiental para Aprovação de Projeto Arquitetônico 

 

Art. 2º- Para atendimento da legislação ambiental sobre a Mata Atlântica, o laudo 

ambiental para aprovação de projeto arquitetônico deverá conter, necessariamente as 

seguintes informações: 

I – a classificação do bioma, se primário ou secundário, nesse último caso informar em 

qual estágio de regeneração; 

II- indicação do instrumento legal e da data de aprovação da Lei Municipal que inseriu 

a área do imóvel no perímetro urbano; 

III- se a supressão de vegetação tiver ocorrido sem autorização, indicar a proporção 

(em percentual) da área suprimida em relação ao tamanho do imóvel e apresentar relatório 

fotográfico e série histórica de satélite; 

IV- indicar se incide sobre a área alguma das vedações constantes no art. 11 da Lei 

11.428/2006; 

V- indicação se o projeto está sendo implantado em área substancialmente alterada ou 

degradada, nos termos do art. 12 da Lei 11.428/2006. 

Parágrafo Único: No caso de supressão sem autorização, o laudo ambiental deverá ser 

encaminhado ao setor de fiscalização para as providências cabíveis e a autorização para 

implantação de projeto deverá ser indeferida.  
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Art. 3º A autorização para implantação de projeto arquitetônico deverá ser assinada 

pelo Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ou por outro servidor por 

ele designado, em conjunto com o analista técnico responsável pela elaboração do laudo. 

 

Autorização para Supressão de Árvore Isolada 

 

Art. 4º- O corte ou aproveitamento de exemplares arbóreos nativos ISOLADOS, em 

áreas urbanas, localizados ou não em áreas de preservação permanente, quando não integradas 

a processos de licenciamento ambiental será da competência municipal. (art. 18 da Res. Conj. 

SEMAD e IEF nº: 1.905/2013).  

Art. 5º- O requerimento para intervenção ambiental para supressão de árvore isolada 

deverá ser instruído com os seguintes documentos e estudos:  

I - Requerimento, conforme modelo disponibilizado pela SEMA. 

II – Documento que comprove propriedade ou posse. 

III - Documento que identifique o proprietário ou possuidor. 

IV - Plano de Utilização Pretendida Simplificado nos casos de intervenções em áreas 

menores que 10 (dez) hectares (modelo SEMA) e Plano de Utilização Pretendida com 

inventário florestal para as demais áreas, conforme Anexos II e III, da Res. Conj. SEMAD e 

IEF nº: 1.905/2013. 

V – No caso de implantação de projeto arquitetônico, apresentar planta topográfica 

planimétrica da propriedade, com coordenadas geográficas, grades de coordenadas e 

representação do uso do solo ou, em caso de áreas acidentadas e a critério do órgão ambiental, 

planta topográfica planialtimétrica, ambas elaboradas por técnico habilitado. 

VI - Croqui da propriedade. 

VII- identificação das árvores isoladas, contendo as seguintes informações: 

a) identificação das espécies contemplando o nome científico e regional; 

b) se a (s) espécie (s) arbórea (s) consta (m) de lista como a de espécies ameaçadas de 

extinção ou objeto de proteção especial; 

c) altura total; 

d) diâmetro a 1,30 metros de altura do solo - DAP; 

e) número de plantas; 

f) volume; 

Art. 6º- Poderão ser solicitadas informações complementares pelo órgão ambiental em 

decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, podendo 

haver a reiteração da solicitação uma única vez, caso os esclarecimentos e complementações 

não tenham sido satisfatórios. 

Art. 7º- Os pedidos e licenças para supressão de árvores isoladas deverão ser 

publicados no Diário Oficial, nos termos da Lei 10.650/2003 e Portaria SEMA nº: 02/2018.  

Art. 8º- Caso a área seja pública, deverá ser obedecido o disposto na DN CODEMA 

nº: 02/2018. 

Art. 9º- Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. 

Art. 10- Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Brumadinho, 16 de julho de 2018. 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Daniel Hilario de Lima Freitas 


