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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº. 005, de 31 de julho de 2020 

 

Altera a Instrução Normativa SMA nº 001, de 24 

de março de 2020, prorroga a suspensão dos 

prazos referentes aos atos processuais de 

licenciamento e fiscalização ambiental municipal, 

prevista no artigo 1º da referida Instrução 

Normativa, em virtude da situação de emergência 

em saúde pública no Estado de Minas Gerais, e 

dá outras providências. 

 

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 Decreto Estadual nº 48.017, de 30 de julho de 2020, que prorroga 

a suspensão de prazos de processos administrativos prevista no caput art. 5º do Decreto nº 47.890, 

de 19 de março de 2020, em razão do estado de CALAMIDADE PÚBLICA, em todo o território do 

Estado de Minas Gerais; 

 

CONSIDERANDO a Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM/ARSAE nº 2.975, 

19 de junho de 2020, que estabelece exceções à suspensão da contagem prazos processuais, 

disciplina a forma de monitoramento ambiental de sistemas de controle e estabelece hipóteses de 

interrupção de prazo para a prática de requerimentos de renovação e prorrogação de prazos de 

licenciamento ambiental, outorga de recursos hídricos, intervenções ambientais e outras hipóteses 

que menciona durante a vigência situação emergencial, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, do Instituto 

Estadual de Florestas, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e da Agência Reguladora de 

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de orientação dos interessados, dos processados e 

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Fica prorrogada, até o dia 31 de agosto de 2020, a suspensão de prazos 

referentes aos atos processuais de licenciamento e fiscalização ambiental municipal, prevista no 

artigo 1º da Instrução Normativa SMA nº 001, de 24 de março de 2020. 

 

PUBLICADO 
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Art. 2º. Os incisos I, II e V do § 1º do artigo 1º da Instrução Normativa SMA nº 001, de 

24 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º (...) 

 

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

 

I – apresentação de informações complementares, exceto aquelas relacionadas à 

comprovação das adequações dos sistemas de controle ambientais necessários para viabilizar a 

continuidade da instalação e/ou operação do empreendimento; 

 

II – comprovação de cumprimento de condicionantes; 

(...) 

V – comprovação de cumprimento de obrigações estabelecidas em Termos de 

Compromisso celebrados com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 

Art. 3º. Nas hipóteses de cumprimento de cláusulas de Termo de Compromisso 

celebrado com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para fins de reparação de dano ambiental, 

aplica-se o disposto no art. 2º, inciso IV, da Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM/ARSAE nº 

2.975, 19 de junho de 2020. 

 

Art. 4º. Nos casos de requerimento de renovação de licenciamento ambiental, aplica-

se o disposto no art. 4º da Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM/ARSAE nº 2.975, 19 de 

junho de 2020. 

 

Art. 5º. 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 31 de julho de 2020. 

 

 

Paulo Henrique Pereira 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Presidente do CODEMA 


