
Sábado, 14 de Fevereiro de 2015 
Ano XXI - Edição N.: 4746  
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO CONJUNTA SMMA/SMAFIS/SMSU/FMC N.º 01 DE 04 

DE FEVEREIRO DE 2015 
 

Cria a interface entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA e a 
Fundação Municipal de Cultura - FMC e a interface entre SMMA e a Secretaria Municipal 
Adjunta de Fiscalização - SMAFIS da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSU 
para o licenciamento de antenas de telecomunicações. 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, o Secretário Municipal de Serviços 
Urbanos, o Secretário Municipal Adjunto de Fiscalização e o Presidente da Fundação 
Municipal de Cultura, no exercício de suas atribuições legais, 

Considerando o disposto no art. 4º, Lei Municipal 8.201/2001; 
Considerando a necessidade de imprimir maior celeridade na análise para o 

licenciamento de antenas de telecomunicações; 
RESOLVEM: 
 

SEÇÃO I 
Da Interface SMMA-FMC  

 
Art. 1º - Fica instituída a interface entre a SMMA e a FMC para o licenciamento de 

antenas de telecomunicações. 
 

Art. 2º - A interface se dará por meio de reuniões entre a SMMA e a FMC.  
Parágrafo Único - As reuniões de Interface serão coordenadas pela Gerência de 

Licenciamento de Infraestrutura - GELIN, representando a SMMA, e pela Diretoria de 
Patrimônio Cultural - DIPC, representando a FMC, e terão periodicidade semanal. 
 

Art. 3º - A GELIN e a DIPC definirão horário e data para a reunião de interface. 
 

Art. 4º - As reuniões de interface acontecerão nas dependências da SMMA. 
Parágrafo único - É facultado ao empreendedor solicitar atendimento presencial na 

reunião de interface, a qual também poderá ocorrer nas dependências da DIPC. 
 

Art. 5º - Toda a documentação necessária para análise pela DIPC será intermediada 
pela GELIN junto ao interessado e deverá ser apresentada conforme Termo de Referência 
do Anexo I.  
 

Art. 6º - Em casos especiais, conforme critérios definidos pelo Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM-BH, o 
processo ou requerimento será remetido à DIPC para providências cabíveis para a análise 
final. 

Parágrafo Único - Na hipótese do caput, fica suspensa a contagem do prazo de 
análise. 
 

   



Art. 7º - A DIPC avaliará e emitirá critérios sobre os casos em que for possível 
dispensar a análise da diretoria referida. 
 

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pela GELIN e pela DIPC. 
 

SEÇÃO II  
Da Interface SMMA - SMAFIS/SMSU 

 
Art. 9º - Fica instituída a interface entre a SMMA e a SMAFIS, para o licenciamento 

de antenas de telecomunicações, que se dará exclusivamente por meio eletrônico. 
 

Art. 10 - A interface será coordenada pela GELIN, representando a SMMA, e pela 
Gerência de Acompanhamento da Fiscalização do Espaço Urbano - GAFI, representando a 
SMAFIS/SMSU. 
 

§ 1º - A interface terá como objeto a realização de vistorias pela Gerência de Apoio 
Operacional da Fiscalização - GAOPF, para fins de licenciamento ou autuação. 

§ 2º - A solicitação de vistoria será realizada através de mensagem do correio 
eletrônico para o endereço antenas@pbh.gov.br por parte da SMMA e do endereço 
demandasmafis@pbh.gov.br por parte da SMAFIS/SMSU. 

§ 3º - A SMMA enviará a SMAFIS/SMSU relatório padronizado contendo as 
informações da estação a ser vistoriada, bem como as informações a serem coletadas e/ou 
confirmadas em vistoria. 

§ 4º - A SMAFIS/SMSU retornará à SMMA o mesmo relatório preenchido, 
incluindo a inserção de fotografias, através de mensagem de correio eletrônico. 
 

Art. 11 - Fica estabelecido o prazo de retorno de vistoria de 10 (dez) dias. 
 

§ 1º - Em caso de solicitação de vistoria em caráter de urgência, fica estabelecido o 
prazo de 2 (dois) dias. 

§ 2º - A SMAFIS seguirá a seguinte ordem de prioridade: 
 

I. Vistoria para efeito de autuação. 
II. Vistoria em caráter de urgência. 
III. Vistoria para fins de concessão de Licença de Operação na modalidade integral. 
IV. Vistoria para fins de concessão das demais tipologias de licença, observada a 

ordem de solicitação. 
 

§ 3º - O prazo estipulado no caput deverá ser seguido até o limite de 15 (quinze) 
vistorias por semana. 

§ 4º - Caso a quantidade de solicitações de vistoria supere o limite estabelecido no 
parágrafo anterior, o prazo para o que exceder passa a ser de 15 (quinze) dias. 

§ 5º - Em situações de alta demanda, em que a quantidade de solicitações superar o 
número de 60 (sessenta) por mês, a GELIN e a GAFI/SMAFIS adotarão procedimento e 
prazo específicos a serem definidos por meio de comunicado. 
 

Art. 12 - A GELIN informará à GAFI/SMAFIS, quando possível, a previsão de 
quantidade de solicitação de vistorias, baseada na emissão de orientações (OLEIs) e na 
validade destas. 
 

Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pela GELIN e pela GAFI/SMAFIS, por 
meio de seus titulares. 



 
Art. 14 - Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2015 

 
Délio de Jesus Malheiros 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 
Leônidas José de Oliveira 

Presidente da Fundação Municipal de Cultura 
Alexandre Salles Cordeiro 

Secretário Municipal Adjunto de Fiscalização 
Pier Giorgio Senesi Filho 

Secretário Municipal de Serviços Urbanos 
 

Anexo I 
Termo de Referência para elaboração de documentos para análise pela DIPC/FMC 

 
I. Orientação geral 
 

Além da documentação já prevista na abertura dos Processos para Licenciamento de 
Antenas, especialmente os projetos arquitetônicos de harmonização estética, de implantação 
dos equipamentos e outros detalhamentos da ERB a ser analisada, o interessado deverá 
juntar aos relatórios de intrusão visual ou fotográficos a situação da ERB em análise com 
imagens do local e visadas a partir do entorno, inclusive com fotos inserções, quando forem 
os casos, de modo a viabilizar a análise do impacto que o empreendimento pode causar ao 
patrimônio cultural. 
 
II. Orientação específica 
 

Ressalta-se a importância da qualidade do relatório fotográfico e de harmonização 
estética para viabilizar adequada análise da DIPC levando em consideração o significativo 
valor cultural e ambiental de cada local a ser avaliado. Desse modo, as imagens, fotografias 
e inserções deverão ser apresentadas com as perspectivas e visadas das circunvizinhanças 
indicando a localização do empreendimento em relação ao impacto que produz na ambiência 
local e do entorno (ADE, Conjunto Urbano, Imóvel Tombado Isoladamente e ou na área de 
Entorno da Serra do Curral). As imagens devem sempre destacar a ERB em relação às áreas 
ou aos bens protegidos de interesse do patrimônio no entorno a ser analisado. 
 
III. Anuência de órgãos das esferas estadual e federal 
 

ERBs em locais também sob proteção do patrimônio nas esferas estadual e federal 
deverão obter prévia anuência dos órgãos competentes (IEPHA e ou IPHAN, conforme o 
caso) para que a DIPC possa analisar e emitir parecer para os referidos licenciamentos. 
Destaca-se que tal anuência ou parecer favorável não é vinculante para a decisão da DIPC 
nos referidos licenciamentos. 
 
IV. Situação de desconformidade documental 
 

Sempre que a referida documentação for insuficiente, a DIPC devolverá o Processo à 
GELIN para que o interessado seja notificado e realize as complementações necessárias. 
Para tanto, o prazo para análise ficará suspenso.  

 


