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Legislação

As ações de desenvolvimento sustentável foram as que ti'
maior votação nas audiências públicas do Orçamento Participo tivt
de 1999, o que demonstra a preocupação dos administradores
municipais com o tema. Neste artigo, as autoras relatam as
iniciativas que são da competência dos municípios e a legislação
que as regulamenta

Á

Lei ri 6.93, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 3°,
define o meio ambiente como o "conjunto de condições,
leis, infiucncias e interações de ordem física, química e bi-
ologica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
fornia." Existem várias outras definições de meio ambi-
ente e uma mais simplista, mas, talvez, a mais completa,
que define o meio ambiente como sendo tudo aquilo que
vemos e sentimos à nossa volta. Essa é uma conclusão que
qualquer indivíduo pode apreender com facilidade.
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A condição do meio ambiente, saudável e
produtivo ou poluído e árido, pode ser criada
tanto pela gestão de seus recursos naturais quan-
to pela falta destes. Entende-se por recursos
naturais a atmosfera, as águas interiores, super-
ficiais e subterrâneas, os estuários, o mar
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora.

Foi a partir da necessidade de sua sobrevi-
vência que o homem se tornou o principal agen-
te, ao longo da história, das alterações ocorri-
das na natureza incompatíveis com a explora-
ção e utilização racional de seus recursos, po-
dendo ser considerado como o principal res-
ponsável pela crise ambiental atual. Daí, sua res-
ponsabilidade em reverter essa situação.

Várias iniciativas foram adotadas nas últimas
décadas e, mais recentemente, a discussão das
questões ambientais alcançou os fóruns
globalizados, simbolizada em dois principais even-
tos: as conferências de Estocolmo (1972) e do
Rio de Janeiro (1992). A conferência de Esto-
colmo foi a primeira reunião da Organização
das Nações Unidas (ONU) a tratar das questões
ambientais e a definir os direitos da humanidade
a um meio ambiente sadio e produtivo.

A segunda foi a conferência do Rio de Ja-
neiro ou Eco 92. Essa reunião resultou na ado-
ção de várias convenções e protocolos: a De-
claração do Rio, a Declaração de Princípios
sobre o Uso das Florestas, o Convênio sobre a
Diversidade Biológica, a Convenção sobre as
Mudanças Climáticas e a Agenda 21.

Considerada o mais importante protocolo
da Eco 92 e adotada por 178 países, a Agenda
21 tem por finalidade reorientar o desenvolvi-
mento sustentável - entendendo-se como aquele
desenvolvimento que atende às necessidades do
presente sem comprometer as das gerações
futuras -, constituindo-se num plano de ação de
médio e longo prazos. A Agenda 21 deve ser o
resultado de uma ação voluntária de planejamen-
to, na qual o governo e a população participam
cm conjunto da escolha das alternativas de de-
senvolvimento socioeconômico e em harmonia
com o desenvolvimento sustentável.

Vários países, Estados e municípios vêm
elaborando as suas respectivas Agendas 21. Nas
administrações que já dispõem de um plano
diretor ou de um planejamento estratégico para
o desenvolvimento social e econômico, a Agen-
da 21 pode tornar-se um instrumento de
checagem e dicionário de referência, na qual
serão encontradas reflexões e propostas em
diversos campos.

Municipal izução das,
Mais de 1.600 municípios em todo o mun-

do já dispõem de Agendas 21 locais, que estão
se tornando, cada vez mais, um requisito para
garantir a atuação dos organismos financiadores.
As autoridades locais encarregadas de organizá-
la são os prefeitos, os secretários municipais e
os vereadores, que deverão estabelecer, junta-
mente com representantes de segmentos da
sociedade, os mecanismos para garantir a efeti-
va participação da comunidade no processo.

Esses mecanismos são a criação de conse-
lhos municipais, a promoção de debates e au-
diências públicas, a organização de fóruns ou
grupos locais para discussão sobre a Agenda
21 e a elaboração de planos de ação que
viabilizem suas propostas. A participação da so-
ciedade nesse processo torna o documento mais
expressivo, pois reflete exatamente a opinião da
comunidade e esta, por sua vez, ao influir nesse
debate, torna-se ainda mae cap,iciticii pira
cobrar as ações do governo.

Atuado do poder .bIcc
A Constituição de 1988 permite que a

União, o Distrito Federal e os Estados possam
legislar concorrentemente sobre as questões
ambientais. Sendo assim, a competência da
União limita-se a estabelecer normas gerais, não
excluindo a competência suplementar dos Es-
tados. Quanto aos municípios, estes podem le-
gislar sobre assuntos locais e suplementar a le-
gislação federal e a estadual no que couber.

Mais de 1.600
municípios em todo o
mundo ió dispõem
de Agendas 21
locais, que estão se
tornando, cada vez
mais, um requisito
para garantir a
atuação dos
organismos
fina ncia dores



Na esfera do Executivo, dentre outros ór-
gãos, a estrutura legal do meio ambiente é for-
mada por um órgão deliberativo e outro exe-
cutor. No âmbito federal, eles correspondem,
respectivamente, ao Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama) e ao Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama). Em Minas Gerais,
correspondem ao Conselho Estadual de Políti-
ca Ambiental (Copam) e à Fundação Estadual
do Meio Ambiente (Feam).

O Copam é composto de seu presidente,
do plenário e de seus conselheiros, entre repre-
sentantes do poder público e da sociedade ci-
vil. O papel mediador entre o setor produtivo
e a sociedade é exercido pelas Câmaras
Especializadas do Copam, que julgam os pro-
cessos de licenciamento e de aplicação de pe-
nalidades.

:nto preventivo
O licenciamento ambiental é o procedimen-

to administrativo que permite e autoriza a cons-
trução, a instalação e o funcionamento de em-
preendimentos utilizadores de recursos
ambientais. Constitui-se ainda num instrumen-
to, para os órgãos competentes, de fiscalização
das atividades potencialmente degradadoras do
meio ambiente. Em Minas Gerais, esse
licenciamento é efetuado em um único nível de
competência por meio da Feam/Copam.

Existem dois tipos de licenciamento: o pre-
ventivo e o corretivo. O licenciamento preven-
tivo é realizado para as empresas que preten-
dem se instalar e ocorre em três fases: Licença
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licen-
ça de Operação (LO).

Na fase da Licença Prévia, é analisada a vi-
abilidade ambiental do empreendimento,empreendimento, sen-
do avaliados apenas os projetos de concepção
do empreendimento. Para tal, deverão ser apre-
sentados o Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
e seu respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) para projetos complexos ou
o Relatório de Controle Ambiental (RCA) para
aqueles mais simples. () objetivo desses relató-
rios é qualificar o meio ambiente onde se pre-
tende implantar o empreendimento, indicando
as características cio solo, da vegetação, da

fauna/flora, da geologia, etc.; além de seus as-
pectos socioeconômicos. Esse diagnóstico per-
mitirá que se identifique, qualifique e quantifique
os impactos ambientais resultantes cio empre-
endimento.

Nessa fase, poderão ocorrer as audiências
públicas, mobilizando autoridades, empresários
e membros da sociedade. Nesse momento, as
comunidades afetadas pelo empreendimento
terão oportunidade de discutir o projeto e seus
estudos ambientais, oferecendo ainda propos-
tas e sugestões para aprimorar os projetos. Mas
a Licença Prévia ainda não concede o direito
de intervenção no meio ambiente, uma vez que
o seu certificado não autoriza a instalação ou a
operação do empreendimento.

Isso só vai ocorrer na fase de Licença de
Instalação. Uma vez que já se conhecem os im-
pactos inerentes ao empreendimento, serão ana-
lisados os projetos executivos de controle
ambiental e as medidas compensatórias perti-
nentes, compondo o Piano de Controk
Ambiental (PCA).

Essa licença concede o direito de instalação
do empreendimento (implantação do canteiro
de obras, movimentos de terra, construção de
edificações, etc.). A sua falta poderá acarretar
autuações e embargo da obra. Observe-se, ain-
da, que a LI não permite a operação do em-
preendimento, nem para fim de testes, autori-
zação que é concedida apenas na fase de Licen-
ça de Operação.

Nesse momento, o empreendimento é fis-
calizado, analisando-se as premissas das fases
anteriores e condicionantes porventura
estabelecidas. Verificando-se a conformidade,
a LO é concedida e o empreendimento pode-
rá entrar em funcionamento.

-

O licenciamento corretivo se dá em diver-
sas situações. Devido à Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente, as empresas que se instala-
ram anteriormente a março de 1981 estão su-
jeitas ao licenciamento quando convocadas pelo
órgão ambiental. Essas empresas deverão apre-
sentar o Plano de Controle Ambiental (PCA),
visando à obtenção da Licença de Operação
Corretiva (LOC).
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Os empreendimentos que entraram em
operação após março de 1981 e antes de fe-

vereiro de 1986 (Resolução Conama 001/86)
estão obrigados a se licenciar, mesmo sem con-
vocação, devendo apresentar o PCA. Os em-
preendimentos que entraram em operação
após fevereiro de 1986 estão obrigados a se
licenciar, devendo apresentar o RCA ou o
EIA/RIMA, além do PCA.

Existe ainda a situação dos empreendimen-
tos que estão em instalação, porém não entra-
ram com pedido de licenciamento. Essas em-
presas deverão apresentar o RCA ou o EIA/
RIMA e o PCA, visando à obtenção da Licen-
ça de Instalação Corretiva (LIC).

Apesar da obrigatoriedade da lei, a maioria
dos empreendimentos ainda não possui o
licenciamento ambiental. Infelizmente, são ra-
ros os empreendimentos que entram, esponta-
neamente, com o pedido de licenciamento. Pou-
cos descobriram que prevenir é mais barato que
recuperar. Na maioria das vezes, a empresa vem
a se licenciar por outros motivos, como: quan-
do é autuada pelo órgão ambiental, quando

necessita de um financiamento, quando preten-
de exportar os seus produtos, ou ainda, por
exigência do cliente.

Por sua vez, o órgão ambiental não possui
capacidade de fiscalizar todos os empreendi-
mentos existentes. Por isso, quando determina-
da empresa recorre ao licenciamento, o órgão
ambiental procura questionar a situação
ambiental de seus fornecedores e clientes, vi-
sando controlar um maior número de empre-
endimentos.

do licença
Essa situação tende a ser minimizada com a

municipalização do licenciamento e da fiscali-
zação ambiental, procedimento que se baseia
no princípio de oferecer aos municípios auto-
nomia em relação às questões ambientais. Em
Minas Gerais, Belo Horizonte e Contagem já
foram municipalizados, e a tendência é que o
número cresça.

Uma das vantagens desse processo é que,
com um campo de atuação reduzido, a fiscali-

o

Apesar da
obrigatoriedade da
lei, a maioria dos
empreendimentos
ainda não possui o
licenciamento
ambiental.
Infelizmente, são
raros os
empreendimentos
que entram,
espontaneamente,
com o pedido de
licenciamento
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zação se torna mais fácil, além de facilitar o aten-
dimento à sociedade no que diz respeito às de-
núncias ambientais, favorecer a implementação
da Agenda 21 local, aliviar o volume de traba-
lho da Feam e melhorar o mercado de traba-
lho em todo o Estado. Os órgãos municipais
são periodicamente auditados pela Feam de ma-
neira a nivelar as análises dos processos de
licenciamento em todo o Estado.

Os municípios interessados devem recor-
rer à Deliberação Normativa Copam n° 029,
de 9 de setembro de 1998, que estabelece dire-
trizes para a cooperação técnica e administrati-
va com os órgãos municipais de meio ambien-
te, visando ao licenciamento e à fiscalização de
atividades de impacto ambiental local.

Os órgãos ambientais (Feam ou órgãos
municipais) cobram uma taxa para análise dos
processos de licenciamento. A taxa cobrada pela
Feam é estabelecida pela Deliberação
Normativa Copam n° 01/90, na qual os em-
preendimentos estão classificados por ativida-
de com o mesmo potencial poluidor e enqua-
drados em três classes, segundo critério de porte
(pequeno, médio e grande). O problema é que
a classificação por atividade é muito genérica e
pode acontecer que ela não retrate o verdadei-
ro potencial poluidor de um empreendimento.

Como exemplo, podemos citar que todas as
atividades industriais dedicadas à fabricação de
produtos farmacêuticos e veterinários, indepen-
dentemente do seu processo produtivo gerar
pequena ou grande carga poluidora, serão en-
quadradas em uma mesma atividade. Ou seja,
uma empresa farmacêutica ou veterinária alta-
mente poluidora poderá pagar a mesma taxa de
análise de licenciamento de outra pouco
poluidora.

No caso da municipalização, a taxa cobra-
da para a análise dos processos de licenciamento
fica a critério do órgão municipal. Atualmente,
os custos da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente de Contagem encontram-se 30% in-
feriores aos da Feam. O estabelecimento des-
ses custos na Prefeitura de Belo Horizonte se
dá por uma deliberação normativa própria.

Em Minas Gerais, o prazo de validade das
licenças ambientais é variável. Para a LP, esse
prazo pode ser de até 4 anos; para a LI, de até
6 anos; e para a LO, de 4 a 8 anos, dependendo
da classificação do empreendimento.

A empresa que não possui Licença
Ambiental está passível de sofrer autuações
poderá até mesmo ter suas atividades encerra
das. Entretanto, o interesse do órgão ambienta
não é esse, mas, sim, chegar a um consenso com
o empreendedor, estabelecendo cronogramas
flexíveis para a implementação de sistemas de
controle ambiental. E, nesse caso, a municipa-
lização favorece essa negociação, pois os seus
atores estão mais próximos.

Lei iobli

e ei b i e iil

Existe ainda oulr() lnstruIncnt() U
ações dos municípios, que é o "ICMS Ecolo
co". Ele incentiva as administrações municipais
a promover ações de preservação de recursos
naturais, proteção de áreas naturais e tratamen-
to de lixo e esgoto sanitários. A Constituição
Federal determina que 25% do ICMS arreca-
dado pelo Estado seja repassado aos municí-
pios. A distribuição desse valor é feita da se-
guinte maneira: 3/4 (no mínimo) são distribuí-
dos na proporção do Valor Adicionado Fis
(VA F) e 1/4, de acordo com o que dispusci
Constituição Estadual. Quanto a esse últin,
valor, em Minas Gerais, até 1995, a distribuição
era feita levando-se em consideração apenas
critérios econômicos. Com a Lei Estadual o
12.040, de 1995 (Lei Robin Hood), foi intro-
duzido esse novo critério ambiental, destinan-
do maior parcela do ICMS aos municípios in-
teressados e mais atuantes nesse campo.

O critério para a distribuição dessa parcela
é feito da seguinte maneira: o valor correspon-
dente de até 50% do total dos recursos a serem
repassados sob o critério ambiental será dividi-
do pelo número de municípios habilitados. Para
sua habilitação, o município deve atender a pelo
menos um dos requisitos: possuir um sistema
de tratamento ou disposição final de resíduos
sólidos urbanos (lixo) que atenda pelo menos
70% de sua população urbana ou possuir um
sistema de tratamento de esgotos sanitários que
atenda pelo menos 50% de sua população ur-
bana. Nos dois casos, a operação dos sistemas
deverá ser licenciada pelo Copam. O municí-
pio que dispuser de ambos os sistemas licenci-
ados receberá duas parcelas do ICMS, sendo
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que o valor máximo destinado a cada municí-
pio não poderá ultrapassar o do investimento
realizado com a implantação dos mesmos.

Para iniciar o procedimento de habilitação,
o primeiro passo é o preenchimento do For-
mulário de Caracterização do Empreendimen-
to (FCE) - de Saneamento, fornecido pela
Feam. Com base nesse formulário, a Feam en-
caminhará uma orientação sobre a documenta-
ção a ser apresentada para o licenciamento
ambiental desse empreendimento.

Para os sistemas de tratamento de esgotos
de até 50 1/s e sistemas de tratamento ou
destinação final de lixo com capacidade de
operação de até 15 t/dia, são previstos proce-
dimentos de licenciamento simplificados. A exi-
gência de EIA/RIMA, a princípio, só será feita
para os municípios de grande porte: com po-
pulação superior a 160 mil habitantes (1,5% dos
municípios mineiros), para sistemas de esgotos

sanitários e, superior a 200 mil habitantes (l%
dos municípios mineiros), para lixo. Após a aná-
lise da Feam e verificando-se o atendimento à
legislação ambiental, a Licença de Instalação do
empreendimento de saneamento é concedida.

A pressão do mercado
O livre mercado também pode-se tornar

uma ameaça para quem não está de acordo com
o meio ambiente. Cada vez mais, as empresas
estão exigindo que seus fornecedores estejam
licenciados pelo órgão ambiental. Mais investi-
mentos ainda podem ser feitos nessa área, como
a obtenção voluntária do certificado da ISO
14.000. Seus elementos incluem a criação de
uma política ambiental, o estabelecimento de
objetivos e a monitoração de sua eficácia, ou
seja, a implantação de um Sistema de Gestão
Ambiental (SGA). Observa-se que uma empre-
sa pode vir a ser certificada sem, no entanto, ter
todos os seus problemas ambientais equacio-
nados, desde que possua um SGA estruturado
que preveja ações efetivas para a solução desses
problemas.

Hoje em dia, algumas empresas brasileiras
vêm-se mobilizando no sentido de obter a
certificação da ISO 14.000, principalmente em
função da concorrência no mercado interna-
cional. A tendência é que o número dessas em-
presas cresça significativamente nos próximos
anos, uma vez que muitas delas tendem a colo-
car seus produtos nesse mercado.

No Brasil, ou pelo menos em alguns Esta-
dos, existe há algum tempo a consciência do
problema ambiental, notável exceção em paí-
ses subdesenvolvidos. No entanto, um dos prin
cipais problemas da questão ambiental refer
se aos dispositivos legais necessários para
implementação de políticas de preservação
recuperação do meio ambiente. A legislação visa
alcançar normas ideais, porém muitas vezes dis-
tantes da realidade. Para a elaboração de regu-
lamentações e normas compatíveis com a nos-
sa realidade e sobretudo aplicáveis, é essencial
que haja um maior contato entre os legislado-
res e os técnicos que possuem sólida formação
e convivem com o dia-a-dia das empresas. O
grande desafio é encontrar o equilíbrio entre o
desenvolvimento econômico e a preservação
ambiental.

A empresa que não
possui licença
Ambiental está
passível de sofrer
autuações e poderá
até mesmo ter suas
atividades
encerradas
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