
         

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

“Modifica os artigos 130, 133, 138 e 140 da 

Lei Complementar nº 67/2012, que ‘dispõe 

sobre a Política Municipal de Meio Ambiente’ 

e dá outras providências”. 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e 

eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Os artigos 130, 133, 138 e 140, da Lei Complementar Municipal nº 

67/2012, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 130 – Fica proibida a instalação de infraestrutura de telecomunicações 

na superfície ou em espaço aéreo, nos seguintes locais: 

I) Em Unidades de Conservação Municipais de Proteção Integral, na 

forma da Lei Federal nº 9.985, de 18 de junho de 2.000; 

II) Prédios e espaços públicos; 

III) Escolas; 

IV) Centros Culturais; 

V) Museus e teatros; 

VI) Hospitais, clínicas e centros de tratamento de saúde de qualquer 

natureza. 

§ 1º: (...) 

§ 2º: (...) 

§ 3º - Poderão ser licenciadas instalações de equipamentos de 

telecomunicações, desobrigadas das limitações previstas nos 

incisos I e II deste artigo, nos casos de impossibilidade ou 

restrições técnicas localizadas para prestação de serviços 

compatíveis com a qualidade exigida, devidamente justificadas 

junto ao órgão municipal de licenciamento, com aprovação do 

CODEMA, mediante apresentação de laudo técnico pelo pleiteante, 

emitido por profissional comprovadamente habilitado para elaborá-

lo, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade 



         

 

técnica que comprove essa necessidade, aceito e aprovado pelo 

CODEMA. 

§ 4º - O CODEMA ou o órgão competente para conceder a licença 

poderão exigir outro laudo indicando profissional ou instituto de sua 

confiança para a sua elaboração, cujas despesas correrão por 

conta do pleiteante.” 

 

“Art. 133 – Para concessão do licenciamento ambiental das ERB’s 

e equipamentos afins, serão observados os seguintes parâmetros 

de distanciamento mínimo: 

I – 500 (quinhentos) metros, a partir do eixo da base de uma torre 

ou poste para outra, visando à proteção da paisagem urbana; 

II – 30 (trinta) metros, a partir do eixo da ERB e/ou equipamentos 

afins, de qualquer ponto de edificação existente, passível de 

ocupação por moradia, nos imóveis, e de equipamentos de 

recreação e esporte, salvo nos casos de utilização de microcélulas;  

III – 150 (cento e cinquenta) metros, a partir do eixo das ERB’s e/ou 

equipamentos afins, de clínicas, centros de saúde, hospitais, 

creches, escolas, asilos e similares. 

§ 1º – Poderão ser licenciadas instalações de equipamentos de 

telecomunicações, desobrigadas das limitações previstas neste 

artigo, nos casos de impossibilidade ou restrições técnicas 

localizadas para prestação de serviços compatíveis com a 

qualidade exigida, devidamente justificadas junto ao órgão 

municipal de licenciamento, com aprovação do CODEMA, mediante 

apresentação de Laudo Técnico pelo pleiteante, emitido por 

profissional comprovadamente habilitado para elaborá-lo, 

acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica 

que comprove essa necessidade, aceito e aprovado pelo 

CODEMA. 

§ 2º - Fica determinado a manutenção de no mínimo 50 (cinquenta) 

metros de distância a partir do eixo das ERB’s e/ou equipamentos 

afins, dos locais mencionados nos incisos III a VI do artigo 130, 

quais sejam: Escolas, Centros Culturais, Museus e Teatros, 



         

 

Hospitais, Clínicas e Centros de Tratamento de Saúde de qualquer 

natureza. 

 

§ 3º - O CODEMA ou o órgão competente para conceder a licença 

poderão exigir outro laudo indicando profissional ou instituto de sua 

confiança para a sua elaboração, cujas despesas correrão por 

conta do pleiteante.” 

 

“Art. 138 – O licenciamento ambiental junto à SEMA-CODEMA, 

será procedido em três etapas sequenciais destinadas, 

respectivamente, à apreciação dos requerimentos da Licença 

Prévia (LP), da Licença de Instalação (LI) e da Licença de 

Operação (LO). 

§ 1º - (...) 

§ 2º - (...) 

§ 3º - (...) 

§ 4º - (...) 

§ 5º - (...) 

§ 6º - (...) 

§ 7º - (...) 

§ 8º - Nos casos de compartilhamento de torres, os requerimentos 

de licença prévia e de licença de instalação poderão ser 

apresentados, analisados e julgados concomitantemente, devendo 

ser instruídos pelo Relatório de Controle Ambiental e pelo Plano de 

Controle Ambiental, além de outros documentos exigidos pelo 

órgão ambiental.” 

 

“Art. 140 – O prazo para outorga de cada uma das licenças 

referidas no artigo 138 será o estabelecido no artigo 25 desta Lei, 

contado da data de apresentação do requerimento acompanhado 

dos documentos necessários. 

Parágrafo Único: Somente com a aprovação do plenário do 

CODEMA, e tendo em vista a complexidade do exame do impacto 



         

 

ambiental urbano, poderá ser prorrogado, por igual período, o prazo 

previsto no caput.” 

 

Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brumadinho, 18 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 


