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5ª Edição

DESTAQUES 2017
Nesta edição, confira alguns destaques da atuação
das coordenadorias estaduais e regionais de meio
ambiente que integram o Caoma ao longo de 201 7.
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EXPEDIENTE

CAOMA
Novas estruturas em defesa do meio ambiente
O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente – Caoma encerra 2017 com duas novas
estruturas que representam avanços importantes na defesa do meio ambiente em
Minas Gerais.
Em 5 de dezembro, foram assinadas pelo procuradorgeral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet, duas resoluções
criando o Núcleo Integrador para a Tutela da Água - Nuta
e a Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna - Cedef.
O objetivo é avançar em ações que garantam o bom
aproveitamento dos recursos hídricos e promovam a
efetiva proteção dos animais em Minas.
A coordenadora do Caoma, promotora de Justiça Andressa
Lanchotti, explica que o Nuta terá um papel específico de
promover estudos, diagnósticos, pesquisas e discussões,
além de elaborar planos para uma gestão mais eficiente
dos recursos hídricos do estado. “Em uma situação de
crise hídrica que enfrentamos no país, teremos um grupo
de pessoas focadas em apresentar soluções para os
problemas”, ressalta.
Segundo ela, uma frente de atuação do MPMG é a
implementação de melhorias na gestão dos comitês
de bacias hidrográficas, pois nem todos promovem a
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cobrança de recursos hídricos em Minas. “O Nuta também
estudará o impacto das captações hídricas e terá uma
atuação preventiva em relação a conflitos envolvendo o
uso da água existentes em diversos locais”, acrescenta.

Defesa dos animais
Já a criação da Cedef passa pela crescente demanda
de uma maior efetividade na defesa dos animais em
Minas Gerais. O MPMG já possuía um grupo especial com
atuação na área, o Gedef, mas, com a criação da Cedef,
a instituição pretende estimular a cooperação com as
Promotorias de Justiça de todo o estado para a adoção
de medidas legais, judiciais e extrajudiciais necessárias à
proteção da fauna.
A coordenadora da Cedef, promotora de Justiça Luciana
Imaculada de Paula, diz que “a iniciativa, inédita no país,
vai permitir ao Ministério Público assumir o protagonismo
e potencializar a atuação dos promotores de Justiça na
defesa da fauna”.

GRUPO ESPECIAL
DE DEFESA DA FAUNA
Parceria inédita no cuidado com a fauna urbana

Iniciativa inédita do MPMG viabiliza controle populacional de cães e gatos em
17 municípios da região Centro-Oeste
Em setembro de 2017, o Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG), por meio do Grupo Especial de Defesa da
Fauna - Gedef e de oito Promotorias de Justiça da região
Centro-Oeste do estado, assinou Termo de Compromisso
Positivo com 17 municípios para garantir a execução de
programa de manejo humanitário e efetivo de cães e
gatos em área urbana.
A parceria, inédita no estado, prevê diversas ações, como
conscientização da população acerca de conceitos de
guarda responsável de animais domésticos, registro
e controle de animais em área urbana, esterilização
cirúrgica massiva e fiscalização e controle de pessoas
físicas e jurídicas que comercializam cães e gatos.
Para viabilizar a implementação do programa, o MPMG
e entidades parceiras oferecerão medidas de apoio
aos municípios. Entre elas, está a cessão de duas
unidades móveis de castração (castramóveis) pela
Associação Regional de Proteção Ambiental (Arpa II),
para uso compartilhado e gratuito. As unidades foram
adquiridas com recursos obtidos a partir de medidas
compensatórias e transações penais enviados pelo
MPMG à entidade cessionária.
De acordo com a coordenadora do Gedef, promotora de
Justiça Luciana Imaculada de Paula, o cumprimento do
acordo será acompanhado pelo MPMG nos inquéritos
civis em andamento nas Promotorias originárias.
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Oficinas de capacitação
Também como medidas de apoio, foram realizadas
oficinas de capacitação de profissionais para
implantação e atuação no manejo populacional ético
de cães e gatos e ações de mobilização e educação
ambiental.
O evento, voltado para a formação de gestores públicos,
protetores de animais e médicos-veterinários que atuam
no serviço público ou no terceiro setor, aconteceu em
setembro de 2017, no Centro Universitário de Formiga
(Unifor-MG) e foi realizado pelo MPMG, por meio do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf)
e pelo Gedef, em parceria com o Unifor-MG, o Instituto
Técnico de Educação e Controle (Itec) e a Arpa II.

Informe técnico
Considerando os inúmeros desafios do convívio humano
com cães e gatos em área urbana, como animais
abandonados com baixo nível de bem-estar e as
zoonoses, o Gedef idealizou ainda, em
parceria com a ONG Proteção Animal
Mundial, o informe técnico “Manejo
Humanitário e Efetivo de Cães e Gatos”,
que tem a perspectiva de contribuir
para o aperfeiçoamento da relação
entre as pessoas, o poder público e as
populações de cães e gatos nas comunidades urbanas
brasileiras.

Confira outras ações: www.defesadafauna.blog
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COORDENADORIA DAS BACIAS DOS RIOS
PARANAÍBA E BAIXO RIO GRANDE
Atuação conjunta e benefícios para todos

Parcerias em projetos e Termos de Compromisso viabilizam ações ambientais que
trarão melhoria para toda a bacia hidrográfica
Do

empenho

da

Coordenadoria

Regional

das

área ambiental, exatamente pela peculiaridade

Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias

das demandas, que, na quase totalidade, requerem

dos Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande, em conjunto

via técnico-pericial. No geral, as perícias têm em

com as promotorias de Justiça de Meio Ambiente, ao

vista constatar danos ambientais, indicar medidas

longo de 2017, destacam-se três frentes distintas de

de recuperação, estipular cronograma de execução

atuação, com benefícios efetivos para toda a região.

e, inclusive, quantificar o valor dos prejuízos
ambientais, quando possível.

A primeira trata do Projeto “Perito da Coordenadoria”,
criado com o objetivo de possibilitar a realização de

O corpo técnico do projeto “Perito da Coordenadoria”

perícias ambientais necessárias aos procedimentos

é formado por professores e especialistas, entre

extrajudiciais em andamento nas promotorias de
Justiça, instruindo-os adequadamente, como condição
à solução técnica.
Considerando as dificuldades dos órgãos públicos
ambientais em responder requisições ministeriais
de perícias ambientais, a iniciativa busca otimizar as
apurações, com presteza técnica, acautelando-se de
eventuais prejuízos ao meio ambiente, via medidas
de reparação e compensação, seja preventiva ou
repressivamente.
O maior passivo de procedimentos extrajudiciais
do Ministério Público de Minas Gerais se vincula à

mestres e doutores, do Instituto Federal do Triângulo
Mineiro (IFTM) e da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (UFTM), que, com suas expertises, já estão
cadastrados junto à Central de Apoio Técnico (CEAT).
Essas instituições agregam o Núcleo Interinstitucional
de Estudos e Ações Ambientais do Triângulo Mineiro
e Alto Paranaíba (NIEA TM/AP), que se formalizou
a partir de Termo de Cooperação Técnica (TCT
n. o 032/2011, renovado pelo TCT 091/2016), da
Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, com
interveniência da Central de Apoio Técnico e da
Coordenadoria Regional.
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A segunda atuação de destaque refere-se à

Trata-se do Termo de Compromisso Positivo assinado

assinatura do Termo de Compromisso para criação,

pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a

implantação e manutenção de um CETAS/ CRAS -

Associação Multissetorial de Usuários de Recursos

Centro de Triagem de Animais Silvestres e Centro

Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA – Gestão das

de Reabilitação de Animais Silvestres - na região de

Águas), com anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica

Patos de Minas, município classificado como local de

do Rio Araguari (CBH Araguari), para garantir a

alta prioridade de acordo com o Diagnóstico de Áreas

implementação de ações do Plano Plurianual de

Prioritárias de CETAS/CRAS, elaborado em 2012 pelo

Aplicações da Bacia do Rio Araguari – PPA 2013/2017,

Instituto Estadual de Florestas – IEF.

no qual tem papel relevante a questão do saneamento
básico da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

O acordo celebrado entre o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, o Instituto Estadual de

O acordo é fruto de inquérito civil instaurado na

Florestas– IEF, a Vale Fertilizantes S/A, a Fundação

promotoria de Araguari, que apurou a existência

Educacional de Patos de Minas – Fepam e a Secretaria

de cerca de 30 milhões de reais que deveriam ser

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

aplicados em ações de recuperação e proteção

Sustentável – Semad tem por finalidade atribuir

ambiental na bacia do Rio Araguari e que não eram

funções

envolvidas,

investidos por várias questões, uma delas, falta de

considerando ainda critérios objetivos definidos

estrutura administrativa da agência executiva – ABHA.

e

obrigações

às

partes

para cumprimento de condicionante estabelecida na
Licença de Instalação concedida à Vale Fertilizantes

Na prática, o acordo consistirá na transferência de

S.A.

recursos de medidas compensatórias para que a
ABHA possa investir na contratação de mão de obra

Por fim, em uma ação inédita, o MPMG destina

qualificada para liberar valores provenientes da

recursos de medidas compensatórias a Comitê

cobrança pelo uso dos recursos hídricos e aplicá-los,

de Bacia e sua respectiva agência para viabilizar a

dentro do PPA 2013/2017, em ações ambientais que

execução de projetos ambientais.

beneficiem toda a bacia hidrográfica.
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Apoio com agilidade

COORDENADORIA DA
BACIA DO RIO DOCE

Atuação busca rapidez no atendimento aos promotores e na verificação das licenças de
hidroelétricas situadas na Bacia do Rio Doce
No final de 2017, o projeto Gestão Ambiental
Municipal realizado pela Coordenadoria Regional
das Promotorias de Justiça do Meio ambiente da
Bacia do Rio Doce, entra em sua fase conclusiva
com resultados positivos e aprovação total dos
promotores da bacia, que contam com o suporte
de orientações técnicas e jurídicas sobre temas
relevantes na região.
Criado em 2014 com o objetivo de preparar e
disponibilizar material para orientar a atuação dos
órgãos de execução em conformidade com o Mapa
Estratégico do Ministério Público 2010-2023, o projeto
elencou nove aspectos considerados mais críticos
a partir do mapeamento de problemas na gestão
ambiental nos municípios da bacia do Rio Doce.

Ausência de Plano de Saneamento Básico.
Problemas com abastecimento de água
potável.
Falta de coleta e tratamento de esgotos.
Problemas no gerenciamento de resíduos
sólidos.
Violação da Lei Estadual n. 12.503/1997.
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As peças modelo foram elaboradas a partir de informações
fornecidas pelos municípios e coletadas em sistemas de
informação ambiental e bancos de dados públicos, além de
perícias realizadas em parceria com o Instituto Prístino.
A partir de uma atuação coordenada, replicando o trabalho
em todo o território da bacia hidrográfica, o projeto alcançou
resultados efetivos e possibilitou aos promotores atuar de
forma resolutiva, por meio de soluções negociadas junto aos
Municípios ou, em último caso, via promoção das medidas
judiciais cabíveis.
A iniciativa, que em 2016 conquistou o primeiro lugar na
categoria Profissionalização e Gestão do Prêmio CNMP,
buscou como prioridade em 2017 agilizar o tempo de resposta
às demandas das promotorias. Para isso todo o material do
projeto foi disponibilizado na intranet.

Problemas com o sistema municipal de
licenciamento ambiental.
Ausência de sistema municipal de informações
ambientais.
Não comunicação ao Ministério Público sobre
danos e crimes ambientais constatados pelos
órgãos municipais.
Regularização das unidades de conservação
municipais.

Resultados Parciais do Projeto Gestão Ambiental
Municipal - De janeiro a novembro de 2017
56 Procedimentos de Apoio à Atividade Fim - PAAFs arquivados
em 2017.
21 procedimentos investigatórios (Inquéritos Civis,
Procedimentos Preparatórios e Notícias de Fato) recebidos dos
órgãos de execução, sendo que 15 já foram devolvidos, com o
incremento do conteúdo probatório e com minutas de ACP, TAC,
promoção de arquivamento ou pedido de diligências;
171 Notícias de Fato instauradas e instruídas pela
Coordenadoria, com posterior remessa ao órgão de execução
115 ACPs já foram ajuizadas, sendo: (Confira os modelos nos
links)
23 relacionadas à disposição final de resíduos sólidos
8 relacionadas à ausência de Plano de Gestão de Resíduos
38 relacionadas à coleta e tratamento de esgotos
17 relacionadas a problemas com abastecimento de água
12 relacionadas à regularização de unidades de conservação
15 relacionadas ao cumprimento da Lei Estadual n. 12.503/97
2 relacionadas à ausência de Plano de Saneamento Básico
9 TACs firmados, sendo 3 relacionados à regularização de
Unidades de Conservação Municipais, 2 relacionados ao
esgotamento sanitário, 2 relacionados à disposição de resíduos
sólidos e 2 relacionados ao abastecimento de água potável
19 Inquéritos Civis/Notícias de Fato já foram arquivados(as),
sendo:
4 relacionados ao cumprimento da Lei Estadual n. 12.503/97
3 relacionados à coleta e tratamento de esgotos
5 relacionados a problemas com abastecimento de água
2 relacionados ao Conselho Municipal de Meio Ambiente
5 relacionados ao plano de saneamento básico

Projeto Energia Legal
Outro projeto de destaque que começou a ser implementado, em
2017, pela Coordenadoria de Meio Ambiente da Bacia do Rio Doce
é o chamado “Energia Legal”, que tem como foco a regularização
dos empreendimentos hidrelétricos instalados e em operação
na bacia que não possuem licenciamento ambiental e reserva de
disponibilidade hídrica ou outorga dos direitos de uso de recursos
hídricos.
Informações obtidas junto à Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL foram confrontadas com as que constam no Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -Sisema e, a partir
dos dados apurados, em atuação conjunta com as promotorias
de Justiça, busca-se propor acordos para a regularização dos
empreendimentos, ajuizando-se ações para os casos em que
soluções consensuais não sejam alcançadas.
Neste sentido, mediante o encaminhamento de material de apoio,
a coordenadoria oferece suporte aos Órgãos de Execução, para a
promoção, de forma eficaz, uniforme e padronizada, da persecução
civil e penal dos infratores das normas ambientais, pessoas físicas
ou jurídicas, buscando a efetividade do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e o respeito à ordem jurídica.
A interlocução com os órgãos ambientais e de recursos hídricos
também consiste em ação indispensável para alcançar uma atuação
alinhada e a responsabilização administrativa dos infratores.
Confira abaixo modelos de TAC e ACP:
ACP_ UHE PCH ou CGH_ Ausência de Licença ambiental com liminar
ACP_ UHE PCH ou CGH_ Ausência de Licença ambiental simplificado
TAC_UHE PCH ou CGH_Ausência de Licenciamento ambiental
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COORDENADORIA DAS BACIAS
DOS RIOS VERDE GRANDE E PARDO
Preservando Veredas e Mata Atlântica

Acordo e ações de conscientização buscam recuperar vegetação típica da região e
combater o desmatamento
O acompanhamento da regularidade ambiental e
a recuperação de áreas degradadas por grandes
empreendimentos que atuam em sua área de abrangência
é uma das vertentes de atuação da Coordenadoria das
Bacias dos Rios Verde Grande e Pardo.
Um dos destaques de 2017 nesse sentido, em atuação
conjunta com a Promotoria de Justiça de Manga, consistiu
na assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta entre
o Ministério Público e a Agropecuária Serra Azul de Jaíba
S/A, para a reparação e composição dos danos ambientais
causados pela supressão de quase 102 hectares de
vegetação nativa de floresta estacional decidual sem
autorização do órgão ambiental competente.
O acordo prevê ainda a suspensão imediata de eventual
atividade ainda não licenciada, prazos para dar início ao
processo de regularização perante o órgão ambiental
competente e a comprovação da existência de reserva
legal devidamente registrada, que ocupe uma área
mínima de 20% do total das propriedades, preservada com
vegetação nativa e isolada.
Como forma de indenização pelos danos ocasionados
ao meio ambiente, incluiu-se no acordo a destinação de
recursos financeiros para o custeio de duas importantes
ações ambientais para a região: 1) O Projeto de
Recuperação Socioambiental da Vereda do Dizimeiro,
na Área de Proteção Ambiental Cavernas do Peruaçu,
proposto pelo IBAMA e pelo ICMBio, por se tratar de
vegetação de suma importância para toda a região Norte
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de Minas, que possui um valor intangível imensurável
em sua proteção e que se encontra bastante degradada
em razão de uma recente queimada; e 2) a estruturação
do Quartel da Polícia Militar de Meio Ambiente em Jaíba/
MG, por meio da construção da sede e/ou compra de
aparelhos, materiais e equipamentos a serem utilizados
em ações de proteção ao meio ambiente.

Educação ambiental
Outra atuação da Coordenadoria que merece destaque
em 2017 foi desenvolvida, juntamente com a Promotoria
de Justiça de Taiobeiras, em Curral de Dentro, um dos
municípios em que houve maior índice de desmatamento
de Mata Atlântica no Estado.
Com base em relatório elaborado pelo Núcleo de
Geoprocessamento do MPMG - NUGEO, a partir da base
de dados do Cadastro Ambiental Rural - CAR, foi possível
identificar os proprietários e possuidores de terras com
remanescentes de vegetação do bioma na região, assim
como os responsáveis pelos principais desmates e
casos mais críticos de degradação de Mata Atlântica no
município.
Desde então, o Ministério Público está buscando junto a
cada um a reparação integral dos danos. Além disso, todos
foram convocados para uma palestra de educação
ambiental, feita pela Coordenadoria Regional, sobre o
tema “Mata Atlântica”, a qual contou com a presença de
mais de 70 responsáveis por propriedades que contêm
remanescentes expressivos de vegetação típica do bioma.

COORDENADORIA DA BACIA
DO RIO PARAÍBA DO SUL
Prioridade com bons resultados

Atuação focada na implementação de saneamento básico obtém resultados em quase
todos os municípios da regional
A Coordenadoria Regional do Meio Ambiente da
Bacia do Rio Paraíba do Sul, no ano de 2017, atuou
de forma enfática, por meio de reuniões e de
propositura de Termos de Ajustamento de Conduta e
de Ações Civis Públicas, na implantação de sistemas
de coleta e de tratamento de esgoto sanitário
pelos Municípios, em razão dos danos ambientais
causados pelo lançamento de efluentes sem
tratamento e do fim do prazo para a adequação do
sistema, determinado pela Deliberação Normativa
COPAM n o 96/2006.
A ausência do serviço de saneamento básico
é tema sensível na seara ambiental, pois seus
efeitos maléficos são sentidos diretamente pela
população. O Estado de Minas Gerais, por meio do
Conselho Estadual de Política Ambiental editou,
em 2006, a DN COPAM n o 96, que convocou para o
licenciamento ambiental de sistema de tratamento
de esgotos os municípios com população urbana,
escalonando o prazo em consonância com o número
de habitantes. Dentro da subdivisão, os municípios
que possuem menos de 20 mil habitantes obtiveram
o maior prazo, o qual findou em 31/07/2017.
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Diante da realidade da Coordenadoria, em que mais
de 90% dos municípios que compõem a regional não
possuíam sistema de coleta e tratamento de esgoto
sanitário, foi disponibilizado apoio às Promotorias
de Justiça, por meio de roteiro de atuação e auxílio
na propositura de TAC’s e de ACP’s.
Neste ano, os resultados foram muito positivos,
com a celebração de TACs ou ajuizamento de
ACPs em quase todos os municípios que compõe a
regional. Atualmente, tramitam na Coordenadoria,
para fins de auxílio na condução, 17 Inquéritos
Civis, finalizando a fase de investigação e solução
extrajudicial. A atuação da Coordenadoria
estendeu-se também à fase processual, com
elaboração conjunta com o Promotor Natural de
minutas de agravo de instrumento, contrarrazões
de agravo e impugnação a contestação.

Confira os modelos:
TAC Saneamento Básico –minuta
ACP Esgoto – Modelo.

COORDENADORIA ESTADUAL
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Atuação diversificada
Em 2017, ações relevantes marcaram as diversas frentes de proteção do patrimônio cultural
A Coordenadoria de Defesa do Patrimônio Cultural e
Turístico de Minas Gerais presta apoio operacional e
executivo a todos os órgãos de execução do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, promovendo medidas
de defesa dos bens culturais existentes nos 853
municípios mineiros.
No ano de 2017, relevantes ações foram empreendidas nas
múltiplas nuances abrangidas no conceito de patrimônio
cultural, alcançando soluções referentes ao patrimônio
espeleológico, arqueológico, paleontológico, material,
imaterial, sacro, paisagístico, proteção das unidades de
conservação e política municipal de patrimônio cultural.
No âmbito do patrimônio espeleológico, destaque para
as discussões com a SEMAD, em inúmeras reuniões, com
o fim de se obter a adequação da Instrução de Serviço
08/2017, que dispõe sobre os procedimentos para a
instauração dos processos de licenciamento ambiental
de empreendimentos efetiva ou potencialmente
capazes de causar impactos sobre cavidades naturais
subterrâneas e suas áreas de influência. Nas tratativas
obteve-se a reformulação da redação da normativa em
diversos pontos.
Em relação ao patrimônio arqueológico, em conjunto
com o Ministério Público Federal, as Promotorias
de Justiça de Ouro Preto e de Mariana e o CAOMA, a

Coordenadoria tem atuado na proteção de bens
referentes a empreendimento da Samarco Mineração
S.A. (Recomendação 02/2017; Recomendação 04/2017)
A proteção das unidades de conservação também foi
alvo de diuturno trabalho, com o acompanhamento
de projetos de lei voltados a alterações que por
vezes geram a diminuição da proteção dos referidos
espaços protegidos. Iniciou-se investigação quanto
à destinação de recursos auferidos pela cobrança
de taxas de visitação a unidades de conservação do
Estado de Minas Gerais. À título de exemplo, expediuse Recomendação Conjunta com o Ministério
Público Federal ao DNPM para que as restrições às
atividades de mineração na Estação Ecológica de
Aredes, localizada no município de Itabirito, fossem
observadas. Ajuizou-se ação de tutela de urgência,
em conjunto com a Promotoria de Justiça de Ouro
Preto, para impedir a realização do evento Enduro Red
Bull em que seriam utilizadas trilhas que atingiriam,
direta e indiretamente, unidades de conservação e/
ou suas zonas de amortecimento. Paralelamente,
iniciou-se o acompanhamento da regularização/
normatização da realização de trilhas, motocross
e outras modalidades esportivas potencialmente
causadoras de danos em Unidades de Conservação
em Minas Gerais.
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A atuação estendeu-se ao campo do patrimônio
paleontológico, tendo sido minutadas Recomendações
ao IEPHA e aos municípios de Santa Bárbara e Caeté
para que fossem adotadas medidas objetivando
a efetiva proteção da Paleotoca do Gandarela,
importantíssimo registro paleontológico da megafauna
extinta de mamífero em Minas Gerais. Recomendação
à Vale também foi enviada para que apresente estudo
atualizado referente à área de influência do Projeto
Apolo, que se situa nas imediações do bem.
Quanto ao patrimônio sacro elaborou-se roteiro de
atuação em caso de subtração de peças sacras. Além
disso, ajuizou-se ação de tutela de urgência em caráter
antecedente para apreensão de peça sacra, bem como
expediu-se recomendação, em caso diverso, para a não
disposição de peça sacra submetida à perícia antes de
concluídos os trabalhos técnicos.
No que tange ao patrimônio material edificado, algumas
medidas podem ser mencionadas:

 Minuta de recomendação aos municípios mineiros
foi enviada a todos os promotores de justiça com
atuação na área para que fossem adotadas providências
para a preservação do patrimônio cultural e turístico
durante as festividades do Carnaval. Em Belo Horizonte,
foi minutada ação civil pública com pedido de tutela
antecipada pugnando-se pela suspensão do evento
Skolrrega nas imediações de bens tombados no
Conjunto Urbanístico da Praça da Liberdade. No âmbito

da ação, foi celebrado TAC com os promotores do
evento determinando a limitação do público do evento,
a adoção de medidas recomendadas pelos órgãos de
proteção (IEPHA, Fundação Municipal de Cultura, Corpo
de Bombeiros Militar, MPMG) e a reparação de quaisquer
danos ao patrimônio cultural que ocorressem em razão
do evento.

 Minuta da Ação Civil Pública ajuizada na Comarca
de Ubá com o fim de se obter a adoção de providências
para a efetiva proteção do imóvel denominado Vila
Yvonne situado na Avenida Raul Soares, no 365, Centro,
Ubá, e que se encontrava em situação de abandono, sem
conservação ou manutenção.
 Atuação conjunta com a Promotoria de Justiça de
Caratinga na Ação Civil Pública 0118382-81.2012.8.13.0134,
com o fim de se obter a restauração e a destinação
cultural do Cine Brasil, situado em Caratinga/MG;

 Em atuação conjunta com a Promotoria de Justiça de
Itabira celebrou-se Termo de Ajustamento de Conduta
com o município de Itabira, a Diocese de Itabira e o IPHAN
com o fim de se promover a proteção e a preservação
da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada em
Itabira/MG;

 Atuação conjunta com a Promotoria de Justiça de
Guarani no ajuizamento da ACP 0012553-73.2017.8.13.0284,
em decorrência da demolição de bem situado no entorno
imediato de bem tombado em Guarani/MG.
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No âmbito da política municipal de defesa do patrimônio cultural, a
Coordenadoria buscou atuação preventiva, promovendo o Curso Básico
sobre Patrimônio Cultural para conselheiros, oferecido na modalidade
online, com o fim de promover a capacitação de Conselheiros de diversos
municípios mineiros.
Ainda, foram elaboradas notas jurídicas referentes a: i) destinação de
recursos públicos para a recuperação de bem imóvel não tombado
de propriedade particular; ii) destinação de recursos públicos para
restauração de imóvel utilizado para o culto religioso de propriedade
particular.
Quanto ao patrimônio turístico, conjuntamente com a Promotoria
de Justiça de São Lourenço, foi celebrado Termo de Ajustamento de
Conduta com a Nestlé Waters para que a empresa custeie os estudos
necessários para subsidiar a elaboração do dossiê de tombamento dos
elementos materiais do Parque das Águas de São Lourenço, importante
destino turístico daquele município.
Já em relação ao patrimônio imaterial a Coordenadoria minutou
recomendação ao IEPHA, que foi encaminhada à Promotoria de Justiça
de Santa Bárbara, para que o Instituto adote as providências necessárias
ao registro e proteção do patrimônio cultural imaterial referente ao
conhecimento tradicional associado ao uso medicinal das plantas
lobeira (ou fruta-do-lobo).
Em relação ao patrimônio paisagístico, a Coordenadoria esteve
envolvida em ações referentes à proteção das Serras do Curral, da
Piedade e do distrito de São Sebastião do Bom Sucesso (SAPO), situado
em Conceição do Mato Dentro (recomendação ao IEPHA, Recomendação
ao Superintendente da Supram Jequitinhonha, ação civil pública).
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DADOS QUANTITATIVOS:
Procedimentos de Acompanhamento da Atividade Fim - PAAF: 766
PAAFs instaurados em 2017: 224
Atendimentos que não geraram PAAF: 131
Peças jurídicas elaboradas / minutas (ACPs, TACs, Recomendações,
Denúncias, Recursos, Execuções etc): 177
Notas jurídicas: 3
Palestras proferidas: 6
Reuniões realizadas: 274
Laudos técnicos emitidos: 134

COORDENADORIA ESTADUAL
DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Avanços e resultados
Ordenamento territorial dos municípios e prioridade para demandas das Promotorias de
Justiça marcam atuação da Coordenadoria Estadual de Habitação e Urbanismo em 2017
O ano de 2017 foi de bastante trabalho para a
Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça de
Habitação e Urbanismo - CEPJHU. Foram diversas as
atividades desenvolvidas em apoio às Promotorias de
Justiça, tais como respostas às consultas, elaboração
de laudos técnicos, ações civis públicas, termos de
ajustamento de conduta, recomendações e denúncias
criminais, entre outras.
No atendimento das demandas, tiveram prioridade
aquelas relativas à revisão das legislações urbanísticas
municipais, implementação de projetos de regularização
fundiária, conflitos pela posse da terra urbana,
loteamentos e chacreamentos clandestinos e áreas de
risco.
A CEPJHU acompanha os processos participativos
de revisão dos planos diretores de 11 Municípios da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, custeados
com recursos do Fundo Metropolitano e desenvolvidos
pela Universidade Federal de Minas Gerais. Estão em
andamento negociações para apoio e custeio dos
planos diretores de outros 06 Municípios. Os planos
diretores municipais devem ser revistos pelo menos
a cada dez anos, conforme exige o Estatuto da Cidade
(Lei Federal 10.257/2001). Além disso, os Municípios

metropolitanos devem adaptar seus planos diretores
ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI)
da RMBH, conforme estabelece o Estatuto da Metrópole
– Lei Federal 13.089/2015.
Ainda relativamente ao ordenamento territorial da
RMBH, a CEPJHU acompanhou a conclusão dos trabalhos
de aprovação do macrozoneamento metropolitano
pelo Conselho Deliberativo da RMBH, expedindo as
recomendações Habitação de Interesse Social e
Macrozoneamento da Bacia de Vargem das Flores, que
foram acatadas pelo referido colegiado.
Em parceria com as demais Coordenadorias Regionais,
foi expedida Recomendação à Caixa Econômica Federal
e Banco do Brasil acerca da verificação da regularidade
ambiental e urbanística dos empreendimentos
imobiliários previamente à liberação de recursos
financeiros.
Dentre as ações judiciais propostas, destacam-se
aquelas ajuizadas em parceria com a PJHU-BH para
questionar o licenciamento ambiental e urbanístico do
Loteamento Bellagio, em Nova Lima - ACP Bellagio – e
a de improbidade administrativa em face dos atual e
ex Presidentes da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
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por postergarem a votação do plano diretor de Belo
Horizonte, fruto da V Conferência Municipal de Política
Urbana - ACP Improbidade Administrativa.
Das ações judiciais com êxito, destaque para a que visou
à regularização urbanística do Centro Administrativo
de Minas Gerais, sede do Governo Estadual. Confira a
petição inicial e a sentença judicial.
Foram celebrados, entre outros, termos de compromisso
para:
1) realização de estudos técnicos visando implantação
de Unidade de Conservação criada pela Lei Orgânica do
Município de Sabará - TAC Mata do Inferno
2) instituição de corredor ecológico via utilização do
instrumento da transferência do direito de construir em
Nova Lima - TAC Corredor Ecológico Jardim da Torre
3) instituição de metodologia para cálculo de medida
pecuniária em razão de impactos viários cumulativos
dos empreendimentos situados na região limítrofe
entre Belo Horizonte e Nova Lima - TAC Medidas
Compensatórias Pecuniárias Vetor Sul RMBH
4) regularização ambiental e urbanística de loteamento
em Ribeirão das Neves - TAC Loteamento San Marino
5) elaboração de Carta Geotécnica dos Bairros Vila da
Serra, Vale do Sereno e Adjacências em Nova Lima - TAC
Carta Geotécnica
6) realização de estudos técnicos visando a regularização
fundiária de interesse social de comunidade urbana
consolidada denominada Galo - TAC Comunidade do
Galo.
E ainda, a Minuta de TAC PMRR e Defesa Civil foi
elaborada e encaminhada aos Promotores de Justiça
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de Habitação e Urbanismo para adoção de medidas
preventivas para evitar danos materiais e perdas de
vidas humanas em decorrência do período de chuvas,
com elaboração do plano preventivo de defesa civil,
entre outras medidas.
Em parceria com o CAODH, foi elaborada Nota
Técnica Conjunta para orientar o procedimento de
reassentamento das populações de Bento Rodrigues
e Paracatu de Baixo, atingidas pelo rompimento da
Barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana.
Cita-se ainda o auxílio na elaboração de projeto de lei
de expansão urbana, para viabilizar o reassentamento
da Comunidade de Bento Rodrigues, e a participação
em discussões com foco na celebração de termos de
compromisso com a Fundação Renova, para revisão da
legislação urbanística e adequação do aterro sanitário
municipal de Mariana, como medidas compensatórias pelos
danos ambientais e urbanísticos decorrentes do evento.
Em maio, comemorando os 10 anos de criação da PJMHU/CEPJHU, foi realizado seminário
“A Política Urbana Brasileira após 15 anos do Estatuto da Cidade”, ocasião que proporcionou
a discussão sobre temas como a MP 759/2016, convertida na LF 13465/2017, os instrumentos
de política urbana, os condomínios urbanísticos e loteamentos fechados, entre outros.
Em novembro, publicou-se o Guia Virtual do Parcelamento do Solo e da Regularização
Fundiária para Municípios. Em breve, o guia impresso será enviado para Promotores de
Justiça e Municípios mineiros.
Em 2018, continuará como prioridade o atendimento às
solicitações de apoio técnico-jurídico das Promotorias
de Justiça e serão realizados eventos estaduais e
regionais para capacitação de agentes públicos nos
temas regularização fundiária e habitação.
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