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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº. 001, de 24 de março de 2020 

 

Dispõe sobre a suspensão dos prazos referentes 

aos atos processuais de licenciamento e 

fiscalização ambiental municipal, em virtude da 

situação de emergência em saúde pública no 

Estado de Minas Gerais. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE do Município de Extrema, Estado 

de Minas Gerais, que também exerce a função de PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL (CODEMA) do Município de Extrema, no exercício de suas 

atribuições legais, especialmente as previstas no art. 17 da Lei Complementar Municipal nº. 126, de 

12 de janeiro de 2017, e, ainda, 

 

CONSIDERANDO o artigo 5º do Decreto Estadual nº 47.890, de 19 de março de 2020, 

que dispõe sobre a suspensão de prazos de processos administrativos no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta do Poder Executivo, até 30 de abril de 2020, em razão da SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA em saúde pública no Estado; 

 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do Sistema 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) suspendeu os prazos referentes aos atos 

processuais praticados no licenciamento ambiental, intervenção ambiental, outorga de direito de uso 

de recursos hídricos e fiscalização, como medida de prevenção à pandemia de Covid-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 3.748, de 20 de março de 2020, que dispõe 

sobre a adoção e implementação de novas medidas temporárias e emergenciais no âmbito do 

Município de Extrema, para o enfrentamento e prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de orientação dos interessados, dos processados e 

da Administração Pública municipal, especialmente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Ficam suspensos os prazos referentes aos atos processuais do licenciamento e 

fiscalização ambiental municipal, até dia 30 de abril de 2020, em consonância com as ações adotadas 

pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA). 

 

§ 1º - A suspensão estabelecida no caput se aplica à contagem dos prazos para: 

 

PUBLICADO 
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I – apresentação de informações complementares; 

 

II – cumprimento de condicionantes; 

 

III – formalização de processos de licenciamento ambiental; 

 

IV – conclusão dos processos administrativos de licenciamento ambiental; 

 

V – cumprimento de obrigações estabelecidas em Termos de Compromisso celebrados 

com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 

VI - processos administrativos decorrentes do exercício de poder polícia (Auto de 

Fiscalização e Auto de Infração), com ressalvas aos de natureza emergencial e de poluição. 

 

§ 2º - A suspensão da contagem de prazo a que se refere o inciso VI do parágrafo 

anterior se aplica apenas ao prazo para apresentação de recurso administrativo decorrente de 

eventual penalidade imposta pelo órgão ambiental. 

 

§ 3º - A contagem dos prazos de processos administrativos recomeçará a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao término da suspensão. 

 

Art. 2º. A suspensão de prazo disposta nesta Instrução Normativa não impede o 

cumprimento voluntário, por parte dos empreendedores, que tenham a responsabilidade de cumpri-

lo, bem como não os isenta da obrigação de implantar e manter os sistemas de mitigação e controles 

ambientais relacionados às atividades exercidas. 

 

Art. 3º. A presente Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 

podendo ser prorrogada, de acordo com a evolução do cenário epidemiológico. 

 

Extrema, Estado de Minas Gerais, aos 24 de março de 2020. 

 

 

Paulo Henrique Pereira 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Presidente do CODEMA 


