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Ano XIX - Edição N.: 4365  
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente  

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO SMMA Nº 01 DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

Orienta os procedimentos de execução de medidas compensatórias para Licenciamento de 
Antenas de Telecomunicações - Estações de Radio Base - ERBs. 
 

O Secretário Municipal Adjunto de Meio Ambiente, no exercício de suas atribuições legais, 
 
Considerando o disposto na Deliberação Normativa 73 de 11 de junho de 2008; 
Considerando a criação do Núcleo de Compensações Ambientais através da Portaria 07 

SMMA de 20 de agosto de 2012; 
Considerando que o período de estiagem no município compreende os meses de abril a 

outubro; 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - No período de estiagem, que compreende os meses de Abril a Setembro, poderá ser 
aplicada conversão à medida compensatória estabelecida no licenciamento de antenas de 
telecomunicações. 

Parágrafo Único - O Núcleo de Compensações Ambientais (NCA) definirá a conversão 
disposta no caput adstrita ao rol do Anexo I desta Instrução.  
 

Art. 2º - No caso em que a medida compensatória estiver estabelecida na Licença de 
Implantação (LI), o prazo de validade desta será o prazo limite para o cumprimento da mesma. 
 

Art. 3º - O prazo para execução da medida compensatória para concessão de Licença de 
Operação nas modalidades corretiva ou de adequação (LOC ou LOA) será estabelecido através de 
ofício emanado da Gerência de Licenciamento de Inftraestrutura (GELIN). 
 

Art. 4º - Compete ao NCA: 
 

I - controlar o fluxo do processo de compensação, conforme planilha (Anexo III); 
II - direcionar a medida compensatória para uma das Secretarias de Administração Regional 

Municipal (SARMU) ou Fundação de Parques Municipais (FPM) ou Fundação Zoo-Botânica 
(FZB), no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento do comunicado de 
licenciamento;  

III - notificar o representante da empresa sobre o início do processo junto à SARMU ou 
Fundação para a qual foi direcionada a medida compensatória. 

III - comunicar ao representante da empresa o quantitativo de mudas a serem plantadas, suas 
respectivas espécies e locais de plantio no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento dessa 
informação; 

IV - receber a declaração de cumprimento de medida compensatória, conforme modelo do 
Anexo II, em três vias emitidas pelo órgão para o qual a medida compensatória foi direcionada; 

V - entregar via da declaração de cumprimento da medida compensatória ao representante 
da empresa; 

   



VI - encaminhar via da declaração de cumprimento da medida compensatória à GELIN; 
VII - monitorar o cumprimento de prazos estabelecidos nesta Instrução de Serviço;  

 
Parágrafo Único. Em caso de descumprimento da medida compensatória, é de atribuição do 

NCA notificar a GELIN; 
 

Art. 5º - Compete à SARMU, à FZB e à FPM: 
 

I - determinar as espécies a serem plantadas e seus respectivos locais de plantio, em até dez 
dias úteis partir da data do direcionamento feito pelo NCA através da planilha de controle de fluxos 
(anexo II); 

II - autorizar e acompanhar a implementação da medida compensatória observando as 
normas vigentes e prazos estabelecidos nesta Instrução de Serviço; 

III - emitir a declaração de cumprimento da medida compensatória em 3 (três) vias 
conforme anexo I, encaminhando ao NCA -, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da 
implementação da medida; 

IV- manter sempre atualizada a planilha de controle de fluxos no que se refere às atividades 
sob sua competência, conforme anexo II. 

V - Encaminhar o Termo de Cumprimento e o Formulário de Acompanhamento de Prazos 
para o NCA, em até 2 (dois) dias úteis, após verificação da execução; 
 

Art. 6º - Compete à GELIN remeter ao NCA, por meio eletrônico, cópia do ofício 
encaminhado à empresa, informando o número de plantios, quando for o caso. 
 

Art. 7º - Compete à Gerência Executiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(GEXMA) remeter ao NCA, por meio eletrônico, cópia da emissão de licença que disponha sobre 
medida compensatória.  
 

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.  
 

Art. 9º - Ficam convalidados os atos praticados pelo NCA a partir de 06 de junho de 2013. 
 

Art. 10 - Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Belo Horizonte, 22 de julho de 2013 
 

Délio de Jesus Malheiros 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

 
ANEXO I - CRITÉRIOS PARA CONVERSÃO  

 
Item Tipo de medida compensatória Observações 

1 
Revitalização parcial ou total de área verde 
pública já implantada (praça, canteiro central de 
avenida, jardim ou parque)   

2 Revegetação de área verde pública  
 

3 Cercamento de área verde pública  
 

4 Recuperação de área verde pública degradada  
 

5 Elaboração de projeto relativo a melhoria de 
área verde pública  

Deverão fazer parte do projeto, as especificações de 
materiais, planilha de custo e cronograma de execução.  

6 Execução de obra ou serviço específico, relativo 
a melhoria de área verde pública.  O projeto deverá ser aprovado pela SMMA. 



7 
Fornecimento de mudas e insumos necessários à 
melhoria de área verde pública ou da 
arborização de logradouros públicos  

Entende-se por mudas: árvore, grama, arbusto, planta 
ornamental. 
Entende-se por insumos: terra vegetal, adubo, recipiente para 
muda, gel específico para manutenção de umidade, tutores, 
sistema de irrigação, outros produtos relativos ao 
aprimoramento do plantio e defensivos agrícolas. 
 

 
ANEXO II - TERMO DE CUMPRIMENTO  

 
(Nome do órgão) 
 

Licenciamento de Antenas de Telecomunicação 
Medida Compensatória 
Termo de Cumprimento 

 
Atestamos, para os devidos fins, que a medida compensatória determinada no Certificado de 
Licença Ambiental Nº XXX (escrever o número do certificado) [ou através do ofício GELIN 
/EXTER/YYYY (escrever o número do ofício)], relativa ao plantio de XX (escrever o número de 
plantios) árvores, foi cumprida da seguinte forma: 
 
• (informar quantidade e espécies de árvores plantadas, arbustos, etc, e o local do plantio) ou 
 
Em anexo relatório fotográfico. (incluir um relatório fotográfico simples identificando o plantio ou 
os materiais adquiridos). 
O relatório fotográfico também será enviado para o correio eletrônico do NCA. 
Também em anexo o formulário de acompanhamento dos prazos. 
 

Belo Horizonte, __ de ____________ de _____ 
 

__________________________________________ 
(Nome Cargo/Função Órgão) 

 
ANEXO III - PLANILHA DE CONTROLE  

 
Planilha de controle de contatos - Medida Compensatória - Licenciamento de Antenas de 
Telecomunicações 
 


