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DECRETO CODANORTE Nº 24, de 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

Regulamenta as tipologias que não admitem o 

Licenciamento Ambiental na modalidade 

LAS/Cadastro no âmbito dos municípios signatários do 

Termo de Adesão ao Licenciamento Ambiental 

Municipal via CODANORTE e Governo do Estado de 

Minas Gerais através da SEMAD e dá outras 

providências. 

 

 

 

O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS – CODANORTE, no uso de suas 

atribuições, conforme dispostas no Protocolo de Intenções e Estatuto Social do Consórcio, e 

considerando o disposto no inciso VI do art. 23 da Constituição Federal, que atribui competência 

comum dos entes federativos na proteção do meio ambiente e no combate à poluição; 

 

Considerando o art. 225 da Constituição Federal, que impõe o dever ao poder público de defender e 

preservar o meio ambiente; 

 

Considerando o art. 30 da Constituição Federal, que atribui a competência dos municípios para legislar 

sobre assuntos de interesse local e o art. 6º da Lei Federal 6.938/81 que atribui a competência aos 

municípios para elaborar normas supletivas e complementares sobre o meio ambiente; 

 

Considerando o disposto no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 140/2011, que estabelece as ações 

administrativas de competência dos municípios, dentre elas realizar a fiscalização ambiental e o 

licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos que possam causar impacto local; 

 

Considerando o disposto no Decreto Federal nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007 que dispõe sobre a 

Gestão dos Serviços Públicos Compartilhados; 

 

Considerando o disposto no Decreto Estadual MG nº 47.383 de 02 março de 2018 que estabelece o 

Licenciamento Ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos 

recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das 

penalidades; 

 

Considerando o disposto no artigo 13 da Lei nº 11.107/2005, que trata da gestão compartilhada dos 

entes federados via Consórcios Públicos; 

 

Considerando que o art. 12 da Resolução CONAMA nº 237/97 dispõe que o órgão competente 

definirá os procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, 

características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do 

processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação; 
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Considerando que a Deliberação Normativa COPAM nº 213/2017 estabelece as tipologias de 

empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental é atribuição originária dos Municípios; 

 

Considerando a Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017 que estabelece critérios para 

classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem 

utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades utilizadores de recursos ambientais no Estado de Minas Gerais e dá outras providências; 

 

Considerando o Termo de Adesão celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o  CODANORTE 

sobre a transferência (delegação) de competências para Licenciamento, Fiscalização e o Controle 

Ambiental publicada dia 28 de novembro de 2018 no site: http:// 

meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3058-clique-aqui- para-

consultar-a-manifestacao-dos-municipios-com-competencia-originaria; 

 

Considerando o disposto na Deliberação Normativa COPAM nº 213, de 22 de fevereiro de 2017, que 

impacto ambiental de âmbito local é aquele causado por empreendimento cuja ADA (área onde 

ocorrerão as intervenções do empreendimento) e AID (área sujeita aos impactos ambientais diretos 

da implantação e operação da atividade e empreendimento) esteja localizada em espaço territorial 

pertencente a apenas um município e cujas características, considerados o porte, potencial poluidor e 

a natureza da atividade o enquadre nas classes 1 a 4, conforme especificação das tipologias listadas 

no Anexo Único desta Deliberação Normativa; 

 

Considerando os critérios de enquadramento dos empreendimentos previstos no Decreto 

CODANORTE nº 022, de 11 de maio de 2021; 

 

Considerando o art. 19, §6º da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, que prevê os códigos 

em que não será admitido o licenciamento ambiental na modalidade LAS/Cadastro para as atividades 

enquadradas nas classes 1 ou 2; 

 

Considerando o art. 8º, §5º da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, que estabelece que o 

órgão ambiental competente, quando o critério técnico assim o exigir, poderá, justificadamente, 

determinar que o licenciamento se proceda em quaisquer de suas modalidades, independentemente 

do enquadramento inicial da atividade ou do empreendimento, observada necessidade de 

apresentação dos estudos ambientais especificamente exigidos e respeitado o contraditório; 

 

Considerando que cabe ao órgão ambiental elevar o enquadramento dos empreendimentos em função 

da sua classificação inicial a fim de exigir os estudos ambientais necessários para garantir a 

preservação do meio ambiente e ou mitigar os possíveis impactos decorrentes desta atividade: 

 

Art. 1º Não será admitido o Licenciamento Ambiental na modalidade LAS/Cadastro dos 

empreendimentos ou atividades que se enquadrem nas tipologias listadas abaixo: 

 

 

I - B-01-03-1 Fabricação de cerâmica vermelha (telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido), 

inclusive com utilização de até 10% dos resíduos “pó de balão” ou “lama de alto-forno” à base seca, 

em substituição de percentual equivalente na carga de argila; 

 

II - E-04-01-4 Loteamento do solo urbano, exceto distritos industriais e similares; 
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III - G-01-03-1 Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 

agrossilvipastoris, exceto horticultura; 

 

IV - F-06-01-7 Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas 

retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação. 

 

 

Art. 2º Fica revogado o Decreto CODANORTE nº 003, de 27 de maio de 2019. 

 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Montes Claros-MG, 21 de maio de 2021. 

 

 

 

 

Eduardo Rabelo Fonseca 

Presidente do CODANORTE 

 

 

 

 

Dinilton Pereira da Costa 

Procurador-Geral do CODANORTE 
 


