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Resolução Conjunta SEMA/SEMOSP/SEGOV nº 03 de 05 de junho de 

2018. 

 

 

 

 

 

Institui o Sistema Municipal de Prevenção e Combate aos 

Incêndios Florestais e dá outras providências. 

 

 

 

Os Secretários Municipais, no uso das competências definidas na Lei Municipal 

1.715/2009, RESOLVEM: 

 

Art. 1º Fica instituído o Sistema Municipal de Prevenção e Combate aos 

Incêndios Florestais, com o objetivo de promover a articulação entre os atores locais 

visando à otimização dos recursos humanos e materiais para elaboração e execução do 

Plano de Ação de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais de Brumadinho, 

doravante denominado PPCIF - Brumadinho. 

Art. 2º Integram o Sistema Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios 

Florestais os seguintes órgãos e entidades locais, como executores do PPCIF: 

I - Secretaria de Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

SEMA; 

II - Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP); 

III – Secretaria de Municipal de Governo (SEGOV), através da Defesa Civil 

Municipal; 

IV – pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que 

possuam brigadas de incêndio com atuação no município de Brumadinho-MG; 

V – outras entidades que firmem convênio de parceira com a SEMA.  

Art. 3º Compete à SEMA: 

I - a coordenação geral do Sistema Municipal de Prevenção e Combate aos 

Incêndios Florestais; 

II - as articulações necessárias para elaboração, execução e treinamento de 

pessoal envolvido com as ações do PPCIF, e 

III - o secretariado do PPCIF. 

IV - a elaboração e implementação de programa de educação ambiental 

específico, com planejamento anual de atividades; 

V - a fiscalização e a aplicação de penalidades administrativas relativas a 

incêndios florestais; 

VI - autorizar a queima controlada; 

VII - executar o monitoramento da qualidade do ar e de áreas queimadas 

especialmente em áreas protegidas; 

VIII - apoiar as operações de combate em sua Unidade de Conservação; 

IX - executar o gerenciamento de riscos a incêndios florestais nas Unidades de 

Conservação inseridas no Município; e 

X- mapear áreas sensíveis a incêndios e planejar e coordenar ações de prevenção 

em parceria com a Defesa Civil; 
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XI- instituir unidades de conservação em áreas consideradas prioritárias para 

prevenção e combate a incêndios; 

XII- estimular com apoio técnico, administrativo e material a instituição de 

novas brigadas de incêndio próximas às áreas consideradas prioritárias; 

Parágrafo Primeiro: A SEMA fica autorizada promover a conversão de recursos 

decorrentes de multas simples em ações e serviços de preservação, melhoria e 

recuperação de áreas sensíveis a incêndios florestais, nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo Segundo: A SEMA deve articular as ações dos órgãos e entidades do 

Sistema Municipal para manutenção dos aceiros e vias internas das áreas críticas e à 

disponibilização de recursos materiais e humanos para prevenção e combate aos 

incêndios florestais, dentro de suas possibilidades. 

Art. 4º Compete à SEMOSP: 

I – planejar e apoiar, em conjunto com os demais órgãos integrantes do Sistema, 

a prevenção de situações de risco para populações ou propriedades e o combate a 

incêndios florestais; 

II- suporte operacional em aceiros e sua manutenção nas áreas consideradas 

sensíveis pelo diagnóstico municipal; 

III- implantação e operação da coleta de lixo verde.  

Art. 5º Compete à Coordenação da DEFESA CIVIL (SEGOV): 

I - planejar, em conjunto com os demais órgãos integrantes do Sistema de 

Defesa Civil, a prevenção de situações de risco para populações ou propriedades; 

II - promover e coordenar os recursos disponíveis a nível local, públicos ou 

privados, para apoio nas operações de combate aos incêndios florestais; 

III - propor a declaração de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade 

Pública, nos casos de riscos iminentes;  

IV- identificar, mapear e apoiar as brigadas de incêndios e pontos de observação 

com atuação em Brumadinho e estabelecer uma rede municipal de brigadas; 

V- promover treinamentos e simulados das equipes de brigadistas atuantes no 

Município.   

VI- mapear áreas sensíveis a incêndios e planejar e coordenar ações de 

prevenção em parceria com a SEMA; 

VII- ampliar as ações “Olho no Fogo” em áreas identificadas como sensíveis aos 

incêndios; 

IV - obter, do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, os dados 

meteorológicos de relevância para o PPCIF e repassá-los para os demais órgãos 

executores. 

Art. 6º Podem participar, como executores do PPCIF, mediante celebração de 

convênios, termos de cooperação ou ajustes, os seguintes órgãos e entidades: 

I – Instituto Estadual de Florestal – IEF; 

II - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA; 

III – Entidades da defesa civil sem fins lucrativos; 

Parágrafo único. Podem ser objeto dos convênios, termos de cooperação ou 

ajustes tratados no caput deste artigo: 

I - a implementação das medidas relativas às situações de alerta definidas no 

PPCIF; 

II - a elaboração e implementação de plano de prevenção e combate aos 

incêndios florestais, específico para áreas especialmente protegidas; 

III - a coordenação e a execução das operações de combate aos incêndios 

florestais; 
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IV - o apoio às brigadas nas operações de combate aos incêndios florestais; 

V - a solicitação de realização de perícia de incêndio, quando necessário. 

Art. 7º- Os casos omissos serão resolvidos por ato do Secretário Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Art. 8º- Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, 05 de junho de 2018. 

 

 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Daniel Hilário de Lima Freitas 

 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 
RICARDO PARREIRAS 

 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
ALCIMAR DE MELO BACELOS 


