
 CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO N.º 0919/17 

 

INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANA – APP 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM, no uso de suas atribuições, com base na Lei 
Municipal n.º 4.253, de 4 de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto n.º 5.893, de 16 de março de 1988, 
na Lei Municipal n.º 7.277, de 17 de janeiro de 1997 e na Deliberação Normativa nº 57/07, concede Autorização 
para Intervenção em Área de Preservação Permanente Urbana - APP à Companhia Urbanizadora e de 
Habitação de Belo Horizonte - URBEL, CNPJ 17.201.336/0001-15, localizado a Vila Jardim Alvorada (ruas Flor 
da Mangueira, Flor do Pequi e Flor da Ameixa); Vila Beira Linha (rua Padre Argemiro Moreira e Estrada de Ferro); 
Vila Lorena (rua Carioca com rua Lorena); Vila Paraíso (rua Isaura Possidônio com rua Salvador Pinto); Vila da 
Paz/Coqueiral (via Delson Renault, becos Maria Nazaré e Dona Nair) - Regional Leste, conforme Processo 
Administrativo n.º 01-158.444/17-33 e deliberação na reunião ordinária do dia 13/12/2017. 
 
Esta autorização está vinculada ao cumprimento integral das diretrizes. 
 
 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2017. 
 

 
 

Reginaldo Mendonça Junqueira 
Secretário Municipal Interino de Meio Ambiente 

Presidente Substituto do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
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ANEXO I 
 
 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO N.º 0919/17 - INTERVENÇÃO EM APP URBANA 

INTERESSADO: Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo 

LOCALIZAÇÃO: Vila Jardim Alvorada (ruas Flor da Mangueira, Flor do Pequi e Flor da Ameixa); Vila Beira 
Linha (rua Padre Argemiro Moreira e Estrada de Ferro); Vila Lorena (rua Carioca com rua Lorena); Vila 
Paraíso (rua Isaura Possidônio com rua Salvador Pinto); Vila da Paz/Coqueiral (via Delson Renault, becos 
Maria Nazaré e Dona Nair) - Regional Leste 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 01-158.444/17-33 e deliberação na reunião ordinária do dia 13/12/2017. 
 

 

2/2 

 

 

No. DIRETRIZES PRAZOS 

1 
Requerer a autorização da SMMA nos casos em que for necessária a supressão de 
algum indivíduo arbóreo. 

Antes das obras 

2 
Estabelecer mecanismos provisórios de drenagem/contenção junto à crista das 
encostas, antes da intervenção, para se evitar focos erosivos e instabilidades. 

Antes das obras 

3 
Interferir na vegetação o estritamente necessário, sinalizando previamente a área de 
intervenção para que não ocorram danos à flora remanescente. 

Durante as obras 

4 
Realizar ações de Comunicação Social para informar a população do entorno sobre os 
objetivos da intervenção, as ações, os bloqueios e demais informações necessárias. 

Antes e durante 
as obras 

5 

Realizar ações de Educação Ambiental junto aos trabalhadores para evitar 
interferências desnecessárias e demais ações que ampliem a situação de risco local e 
junto aos moradores, demonstrando os riscos que podem ocorrer nos processos de 
ocupação descriteriosa de encostas, no lançamento inadequado de drenagem, esgoto 
e resíduos em encostas e demais informações que esclareçam os riscos implícitos na 
ocupação inadequada de encostas. 

Antes e durante 
as obras 

6 
Realizar a gestão dos resíduos das obras, incluindo os solos movimentados, 
demonstrando a gestão até a correta destinação de cada tipologia de resíduos. 

Durante as obras 

7 Apresentar à SMMA relatório de obra, demonstrando o atendimento às diretrizes 1 a 6. Após as obras 
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Seguindo a orientação dos governos de simplificar os procedimentos administrativos, imprimir maior qualidade e produtividade, bem como de assegurar o direito

de acesso pleno à informação pelo usuário do serviço público, em conformidade com as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos n.º

8.159/1991 e do Decreto Municipal n.º 15.746/14,  a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH, com a intenção de simplificar e agilizar a tramitação de seus

processos, iniciou a utilização da Assinatura Digital.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 

 

Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU 
Diretoria de Licenciamento de Alta Complexidade - DLAC 

Av. Álvares Cabral, n.º 217 – 11º andar – CEP 30.130-009 – Belo Horizonte – MG 
Tel. (31) 3277-5092 – email: dlac@pbh.gov.br 

OFÍCIO DLAC-SMPU / DPL-UB-Urbel / n.º 007/2022  
 

 
 

Belo Horizonte, 04 de abril de 2022. 
 
 
Senhora Diretora, 
Ref.: Ofício DPL-UB-Urbel / DLAC-SMPU n.º 005/2022 
 
 
 
Em atenção à solicitação constante do ofício em referência, temos a informar que obras de 
intervenções em áreas com potencial risco geológico, compreendendo “intervenções corretivas 
e/ou preventivas que evitam ou minimizam ocorrências de desastre e acidentes em 
assentamentos de especial interesse social do Município, com estabilização de encostas, 
obras de contenções, terraplenagem, e eliminação de agentes potencializadores de risco, 
através de adequação de redes de drenagem e esgotamento sanitário, tratando-se de obras 
pontuais e de pequeno porte, que não apresentam significativo impacto ambiental e 
urbanístico e que evitam ou minimizam ocorrências de desastres e acidentes em 
assentamentos de especial interesse social”, não se caracterizam como empreendimento de 
impacto, não demandando Licenciamento Ambiental ou Urbanístico desde que as intervenções 
não ocorram em áreas de interesse ambiental e não se enquadrem no disposto nos artigos 344 e 
345 da Lei 11.181/19, salientando a necessidade de se atentar ao disposto no artigo 343 e demais 
casos previstos na citada legislação. 
 
Esclarecemos que o não enquadramento como empreendimento de impacto não desobriga o 
empreendedor da obtenção das demais licenças e/ou autorizações porventura exigidas pela 
legislação municipal, estadual e federal, para sua execução. 
 
Sendo o que se apresenta no momento, despedimo-nos. 
 
Atenciosamente. 
 

 
 

Paulo Freitas de Oliveira – BM 27.551-8 
Diretoria de Licenciamento de Alta Complexidade - DLAC 

 
 
 
 

Exma. Sra. 
Maria Cristina Fonseca Magalhães 
Diretora de Planejamento e Gestão – DPL - UB 
Cia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL 
Avenida do Contorno, nº 6664 – Savassi 
Belo Horizonte – MG CEP.: 30.110-928 
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