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Deliberação Normativa CODEMA nº 01 de 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

Aprova o procedimento de cadastro de 

empresas de transportes de resíduos 

Classes A e C da construção civil em 

Brumadinho-MG. 

 

 

 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, no uso das 

atribuições que lhe conferem o art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 67, de 27 de 

março de 2012 e o Art. 2º da Lei Municipal nº 1980/2013 e considerando o disposto no 

art. 175 da Lei Complementar Municipal nº 67/2012, que estabelece a necessidade de 

regulamentação do procedimento de cadastro de empresas de transportes de resíduos 

Classes A e C da construção civil em Brumadinho-MG, 

 

DELIBERA: 
 

Art. 1º. A empresas de transportes de resíduos Classes A e C provenientes da 

construção civil devem providenciar o seu cadastro junto à SEMA, mediante o 

preenchimento de Formulário de Caracterização de Empreendimento (FCE). 

Art. 2º. Após o protocolo do FCE o empreendedor receberá Formulário de 

Orientação Básica (FOB) com a descrição de todos os documentos necessários para a 

formalização do pedido de cadastro.  

Parágrafo único: O prazo para formalização do pedido de cadastro deve ser de até 

30 dias após o recebimento do FOB. 

Art. 3º. Formalizado o pedido de cadastro será realizada vistoria na área do 

empreendimento.  

Art. 4º. O cadastro somente será deferido, com ou sem condicionantes, caso o 

empreendimento e a documentação estejam em conformidade com a legislação 

ambiental, por ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, que emitirá Certidão de Cadastro. 

Parágrafo único. Deverá ser dada ciência ao CODEMA acerca das Certidões de 

Cadastro emitidas para os empreendimentos regulados por essa Deliberação Normativa.   

Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do CODEMA ad 

referendum do Plenário. 

Art. 6º. Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brumadinho, 23 de fevereiro de 2018. 
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