
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
CERTIFICADO DE LICENÇA AMBIENTAL N.º 0120/19 

 
 

O Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM no uso de suas atribuições, e com base na Lei Municipal 4.253, 
de 04 de Dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto 5.893, de 16 de Março de 1988, Lei Municipal 7.277, de 
17 de Janeiro de 1997 e Deliberações Normativas nº 42/02, 48/03 e 58/07 concede Licença de Instalação à 
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte - URBEL, CNPJ 17.201.336/0001-15, com validade até 01 de 
março de 2023, para o empreendimento, Plano Global Específico - PGE Vilas CEMIG e Alto das Antenas – 
Programa Vila Viva – Intervenção Estrutural em Assentamentos Precários, compreendendo a reestruturação e 
requalificação das Vilas, integrando-as aos bairros adjacentes, estando previstas três conjuntos de intervenções: 1ª- 
Intervenções de caráter emergencial, especialmente nas áreas consideradas de risco crítico; 2ª- Integração das 
vilas com seu entorno, através de intervenções no sistema viário, requalificação urbanística e integração efetiva com 
outros serviços urbanos; 3ª- Novo ordenamento espacial e urbanísticos das vila, legitimando as intervenções 
estruturais nas áreas de regularização urbana e fundiária, do zoneamento do uso do solo e das diretrizes para uso e 
ocupação do solo, a serem implementadas nas Vilas Cemig e Alto das Antenas - Regional Barreiro, conforme 
Processo Administrativo 01-035.291/11-55 e deliberação em reunião extraordinária do dia 27/02/2019. 
 
Esta licença está vinculada ao cumprimento integral das condicionantes e notas do Anexo I. 
 

Belo Horizonte, 01 de março de 2019 

 
 
 

Reginaldo Mendonça Junqueira 
Secretário Municipal Adjunto de Meio Ambiente 

Presidente Substituto do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
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ANEXO I 
 

CERTIFICADO DE LICENÇA AMBIENTAL N.º 0120/19 – LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
EMPREENDEDOR: URBEL – Companhia urbanizadora de Belo Horizonte – CNPJ: 17.201.336/0001-15 
EMPREENDIMENTO: Plano Global Específico – PGE Vilas CEMIG e Alto das Antenas – Programa Vila Viva.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 01-035.291/11-55 e deliberação em reunião extraordinária do dia 27/02/2019 
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 No. CONDICIONANTES PRAZOS 

1  

Garantir que as intervenções possam universalizar os serviços de Saneamento Básico, 
especificamente em relação à prestação dos serviços de esgotos sanitários, drenagem urbana e 
coleta de lixo. 

No requerimento da 
LO 

2  

Quantificar as edificações onde não há instalações sanitárias intradomiliciares, e informar quais os 
procedimentos adotados para sanar o problema, permitindo que os efluentes líquidos, gerados nas 
mesmas, sejam lançados na rede coletora de esgoto implantada. 

No requerimento da 
LO 

3  
Garantir que os lançamentos da drenagem pluvial nas áreas verdes e no parque contem com 
dispositivos de dispersão, evitando lançamentos perpendiculares às curvas de nível. 

No requerimento da 
LO. 

4  
Apresentar aprovação do projeto paisagístico dos conjuntos habitacionais, parque, horta 
comunitária e praças pela GEAVA/SMMA. 

No requerimento da 
LO. 

5  
Apresentar parecer da BHTRANS quanto ao atendimento do Parecer Técnico GEDIV 433/10 No requerimento da 

LO. 

6  

Solicitar autorização para supressões de espécimes vegetais situados nas áreas de projeção das 
praças, localizando e caracterizando quali-quantitativamente os espécimes que serão suprimidos, 
acompanhadas de justificativas técnicas para as supressões. 

Durante o 
andamento das 

obras. 

7  

Apresentar projeto de movimentação de terra/supressão de árvores das áreas de praças, 
localizando os espécimes e justificando as supressões. 

Antes do início das 
obras de 

implantação das 
obras. 

8  

Alterar o projeto de recomposição da vegetação do parque, excluindo a transposição do solo 
prevista, visto os impactos que podem causar nas áreas de floresta. Se necessário propor a 
utilização de outra metodologia que substitua essa proposição. 

Antes do início do 
programa de 

restauração do 
parque. 
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9  

Apresentar relatório comprovando a implantação do Programa de Educação Sanitária e Ambiental 
anexando material utilizado, enquanto durar a intervenção. 

Semestral (até 6 
meses após o 

término da 
intervenção) 

10  

Apresentar relatório comprovando a implantação dos Programas de Comunicação e Remoção e 
Reassentamento, enquanto durar a intervenção. 

Semestral (até 6 
meses após o 

término da 
intervenção) 

Notas: 

1. Caso seja necessária a prorrogação do prazo das condicionantes, o requerimento deverá ser protocolizado na Central BH Resolve (Rua 
dos Caetés, 342, Centro, Guichê SMMA), antes do prazo de vencimento das condicionantes. 

2. Após o atendimento às condicionantes do licenciamento (dentro dos prazos estabelecidos), o empreendedor deverá apresentar 
documentação comprobatória do atendimento das mesmas, expedida pelos órgãos competentes, quando for o caso. O não atendimento das 
condicionantes poderá implicar no cancelamento desta licença conforme legislação vigente. 
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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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