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I - OBJETO 

ESCOLA DO LEGISLATIVO 
GERÊNCIA GERAL DE CONSULTORIA TEMÁTICA 

ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

INFORMAÇÃO PRÉVIA NQ 1/97 

Projetos de Lei nQs 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184/97, de 
autoria do Governador do Estado, publicados em 
tr:::,\rn:i.t:::~rn em regime ele urgênci.s- e :,-:;er.§:o ap:··eci:::,\dos em reuni:?;o 
conjunta cl:a.s Corn :i. ~::;sões ele c:ons t :i. tuiç.~~o Justiça, 
Administração PGblica, de Meio Ambiente e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária: 

II - ASSUNTO 

1 Projeto de Lei no 1.180/97 Altera a denominação do 
D(:;:p:::~r .. ta.rnento de R.ecui·"::::.o·:,~ i·ií.dt"ico::c; ele;, E:st.:3.do de l"lin.a.·::; Ger·ais 
DP.H/i1G .... p&\r::;:, In:::;tituto ~1:i.neiro de Ge:::;tão das ~~gu:::;s ·- IG?·!tf: 

dispôs sobre sua reorganização e dá outras providências. 

1.1 Situação atual Trata-se de autarquia vinculada a 
E:s ta. do ele 11e i o Arnb:i ente:: 

com atribuições gel·"enciar, técnica e 

administrativamente, fiscalizar e controlar a utilização dos 

análise dos processos de outorga do uso da agua. 

1.2 - Pontos de atenção 

- A outorga do direito de uso da água passa a ser atribuição do 
COPAM e não mais do DRH, que passará a denominar-se IGAM. A 
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análise técnica dos processos continua a ser competência do IGAM. 
F~.ess::::~1 ta···se qu::::: o COPAt11 é um cor·~~;e1 ho com ampla p.:::\ r t.i.cip.:::\ç.:.;\o ck:\ 

sociedade civil e do poder público; 

h.íclrico~::'> e a elo meio ambiente, estabelecidas pelo Conselho 
t:.stadual ele :::;ecur::>os i .. ·lícli·"icos e pE::lo CDP(it~. Charn::::\rnos :::·~ O:::\tenç:3o 

executada, de forma mais abrangente, pela FEAM e pelo IEF, 
ficando reservada ao DRH a pol1tlca de recursos hídricos, no que 
J.he compete; 

a entidade prestará apoio técnico ã criação e a implantação de 
Com ::i. tê~s e r-·1gê nc i.:':\:::. d<~ 8a.c :i. a.:~~ H i d roç i·" á f i c a.::::., e .:::\tu.":\ i".;,, j ~Jr1 :·:.o .::~.o 

COPAM, como órgão secc5onal de apoio, exercendo a fiscalização e 
t l I l . l. - I o con:ro.e ca U~l .. lZaçao cos recursos hídricos. Terá, t.":\rnbÉ:":rn, 

::i. nc um bô nc i :s\ de irnpl.::\nt.ai-
hidrometeorológica e sedimentométrica do Estado. 

rede de monitoramento; 

- as aç6es descentralizadas do IGAM serão estabelecidas, em nível 
r·e::gion:~l, por Corni tê:::; (:Je 

articuladamente com a FEAM/MG e o IEF; 

r-1clmi ni s tração, Di r c:~ to i"' i.::::\ C; e ral. e -:>e te uni d.s\cie:::; aci1T1i ni s t r::::\ ti \/a::; 

corn oito clivisôe:·::;. D DP..l .. ·l cli:::'.pêíe, hoje, d::'" ::se:guint<:?. e::sttutur.:,:,: 

Diretoria Geral; de Planejamento e Coordenação; de Administração 
e Finança:::;, e Diretoria Técnica; 

- o Conselho de Administração será composto de sete membros natos 
e seis designados. Natos: Secretário da SEMAD, que sera o 
Pr<:~~~idente (:lo Con:::>E~lho, urn j·"epi"'e::::~ent<:·\nLe da ~:;E:~cret.:JI·"iZ; dt.':l E:::;t:s\clo 

1'1i i n :;:, :s e Ene rgi:a. cinco di tig<~1n te:s 
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administrativas. Designados: representantes de entidades civis 
ambientalistas, de usuários de recursos hidricos, dos servidores 
do IGAM, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (0nica 
er··~tid.:::\de tócnico·· .. ·cienti ·f i c::::\ nomead:::;\ diretamente) e clu.3:::; pes·3o:a.s 
de livre escolha do Governador. 

- serão criados, no Quadro de Pessoal da entidade, ',21 cargo::::. de 
provimento em comissão, 
recrutamento limitado; 

:::;enclo lf:; elE::-: i·" e c r·u t<::\rnento arnp.l o E::·: 3 de 

- o quadro de cargos de provimento efetivo contará 179 cargos, 

g1··.au, 57 de nível supe:i'·ior e 5 ele pós-·gi·"z\clu::::\ç:3:o. Pelo projeto, 

quadro .. 

2 - Projeto de Lei no 1.181/97 ·-· D:i.spê5e ·:~.obre: E:\ organiz:::v.;::7:\o cl.e:\ 
[:::; t.S\CID ,.,,c: i() tírr:b5 ent.D De·::;E'~nvo 1. \/Ímen l:.<:::. 

Sustentável - SEMAD - e dá outras providências. 

2.1 Situação atual Trata-se de órgão da administração 
dir-eta, ct:i.::::\do pel:3. Le:i. 1'"1Q Jl.903/9":·, incurnbiclo ele propor e 
E::><c:cut<::\ r ::;\ pol.í. ti c a elE~: Csta.do r·<:~l::o\t:i\;::::\ .'~\:''"· a t ivicl.'::~c!e:::~~ c:lc ge·s t:?!í,o 
ambiental para o desenvolvimento sustentável. 

2.2 - Pontos de atenção 

- O 6tg2:o passará a ter a seguinte estrutura orgãn:i.ca: Gabinete, 
Assessoria de Planejamento e Coordenação, três superintendências 
e ck,:z :::;ubd:i\d.sõe~;. (.:; E~5t.rutura. org§.nic::::\ ela SEi'1(..1D, hoje, e a 
·:seguinte~ Gabinete, Assessoria de Comunicação Social, 
::::~upei·"in tenclôncia::::~ e quati·"c 3ubdiv:l.sõr:::3. i\lota .. ··:::;e C\UE: o pi·-ojcto 
remete para decreto posterior do Governador a descrição e a 
competôr-,c::i .:::\ da::::~ unidades adrninisttativas da 
o r·g.â n i c.~:\; 
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- a SEMAD passara a exercer as funçôes de secretaria executiva 
do COPAM e do Conselho Estadual de Recursos Hfdricos. Atualmente, 
a função de secretaria executiva do COPAM é exercida pela FEAM, e 
a do CERH pelo DRH, que passará a se denominar IGAM; 

cr.i.~:\dos 12 ele pi·"(:::OVirnen to em 
r-ecrut.:::\fl1E:!nt.o arnplo, transformados 4 cargos de provimento em 

corn:Lss.~:\o, de rscrut:01rner1to :s\rnplo, c pos-::;'ibiJ.:i. ta .... :::;e c1ue o;::; c:::,\rgo·:'. 
comissionados de recrutamento limitado possam ser providos tanto 
por servidores de cargos efetivos quanto por detentores de função 
pública da administração direta e indireta; 

- o <=lUZ:\ c! r o e ::c; peci:s1 l o::::l~:j c.:o\ rgos de pro\/ i rnento e: f e ti v o conta 1"'::3. 89 
cargos, sendo 15 de lQ grau de escolaridade, 56 de 2Q e 19 de 39 

grau. Esses cargos estão sendo criados; 

a joi··n.:::ld.:~ ele: trab.:3lho do:c-:; ~.';<::lr·vidor .. e-:s se:r.§. cli.·:::.;c:i.plirla.cla. c:i)l 

ciE:creto; 

- cada Secretaria de Estado com assento no COPAM deverá dispor de 
núcleo de gestão ambiental para compatibilizar as políticas 
públicas setorial;::; com a proteção do meio ambiente. Tais núcleos 
::''tua i·" :Z\o , téc:: n i c:~:\ e no I' rn.~~ ti v a.rne n t(-5 , e: rn .:::\i·" ti cu la ç.::i~o com ::.:~ S Ei'iAD , 
POI' meio de sua Superintendência de Politica Ambiental; 

I.. e i 7,.990/89~ 

compensação financeira pela utilização de recursos hidricos, 
ficam vinculados ao orçamento da SEMAD e entidades a ela 

desenvolvidas pelas unidades regionais existentes na estrutura do 
Executivo até a implantação das Regiôes Administrativas previstas 
na Lei Estadual nQ 11.962/95; 
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a SEMAD passara a ter assento nos Conselhos Estaduais de 
Ciência e Tecnologia; de Energia; de Politica Agricola; de 
Geologia e Mineração; de Saúde; de Coordenação Cartográfica; de 
Turismo; de Industrialização; e de Irrigação e Drenagem; 

- cria-se o Diploma de Mérito Ambiental e extingue-se o Diploma 
do Mérito de Proteção à Natureza. Ao propor nova redação do art. 

presidência do titular da SEMAD, para escolha dos agraciados com 
o Diplorn::':\ de l''iéi"'ito Floi·"est.:::\1. t1 con~">titu:iç.~Io E::::~:::;, norrna:~; ·::i<:': 

funcionamento dessa Comissão serão estabelecidas em decreto; 

empresa ou profissional de notória especialização para atuar como 
P<:~r·:ito, ern pi"'oce::::;so:::; d<s lic<~~nc::::i.:::~rnc!nto aiTibiElnta.l, ern :"~r .. 1úli:::>e c:!<:': 

projetos, emissão de parecei"'es e pericias para subsidiar o COPAM 
ern de c:: i sões de ::;:; ua cornp<::: tê nc .i .s., cl<:':b i ta. nclo .... ::::,F: o:s c: U3 to:~~~ de:s:::>.'':\:::', 

contratações ao empreendedoi"'. 

ConseJ.I'"10 E~:;taclual citO:: Pol :l t::i.Cê\ (.':Jrnbi<::nt.::\1 
Pi"'U"~/idênc:i::~,::;; .. ,. 

3.1 - Situação atual ór·g.§;\o colegi.s\clo, i.r1::::·,tituic!o e1T1 1977, 

COITI podei"' noi"'rn:,,~tivo e delibet ... ::,tivo. Ir1tegi'".::!-, pot :::;uborclinar;::ào, ::;~ 

SEMAD. Poi"' meio de 6 cãmai'"as especializadas, atua na formulação e 
execução da política de pi"'oteção, conservação e rnelhoi'"ia do meia 

reo;::;ponclencio 1 . . t .. 1 c e nc 1 ::::\f\ID n ... c 
das atividades efetiva ou potencialmente poluic!oras. 
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3.2 - Pontos de atenção 

- D CDPP;I''i p::.::\ss::::\r:i\ a cor·,cede1·· ê\ out(Jrg.:::\ do d:L 1·"ei.tc de: U3D d:,õ:\·:::, 

.águ.a.:::~, de te rrni n.~'lndo ::::\ r E~ .... loc.'J.l i z::::\ç.~fo, ::::·,u:::',pen:c;.~o ou e r; c e r r·.::J.!'nE~n to 

cless::::\S ê\t.iv::i.d::::\cie::::~, qu<:lndu nec~::::;s::>áí"ic), ouv:i.dc) o ót·gz\o tE:gion:~l.J. 

cornpetente; 

- a est r u tu t.'i:\ pro pos t::::\ p.:,;\ ,. ::::\ o ó i"'':Jâo ó Z:\ :3egu in te~ P i"<::!:::> i clô nc i a, 

P l e r1á t" i o, C:.ârn::~ r· .:::\~:s Es pe:c i :a. li z acl.:::\~:s (::::\i nd::3. '3e r .i\ <Je ·f i 1"'1 i <::!o C) !"'1 ~~lrnE:~ i·"() 

dela3 em decreto) e Secreta;--ia Executiva. AtuaJ.ment.e, a sua 
estrututa e a seguinte: Presidência, Plenário, seis câmatas 
especializadas e Superintendência de Meio Ambiente; 

o te3ponsável pela Secretaria Executiva elo COPAM seta 0 

S:ec i"' E'< t:á r- i o-· .. ?·!clj unto cl::':\ SEt·'i(lD, com <::\po :i. o cl:,':\ Super- :i. ntenciô i"; c :L a ele 
Politica Ambiental e das entidades vinculadas à SEMAD; 

- a composição, que antes era definida em lei, 
funcionamento do COPAM serão estabelecidas em decreto; 

- as rnult.:::\s previ::sta:::', n::':\ l .... ei r;Q 7. 77?/80 .... :::,\ lei ::':\mbiet·,ta.l elo 
Estado -, que constituirão receita dos órgãos seccionais - IGAM, 
FEAM e IEF -, passarão a ser de 63,30 a 37.911,16 UFIRs, levando-
se em conta, entre outros fatores, a natureza da infração, 
região, área, extensão, dolo ou culpa do infrator, ficando 
revogado o inciso II do art. 16 da Lei nQ 7.772/80; 

-caber{\ <::\OS órg.3.os SE'::ccic::on<':\is elE~ .:;:\poio :~:\O C~DP(·!fti ir,::;;tituií"' o:::s 
emolumentos e outros valoí"'es pecuniários necessários ã aplicação 
da legislação ambiental e de gestão dos recursos hidricos. 
i nc 1 ui r"rdc) .... :3<s o pF: r :~~c i o n:::~ i::::; relac ic)nE:\•::Jo:::> corn 

atividades de licenciamento ambiental. 

4 - Projeto de Lei no 1.183/97 Dispôs sobí"'e a reorganização do 
Instituto Estadual de Florestas - IEF - e dá outtas provid§ncias. 
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4.1 Situação atual Autarquia vinculada à SEMAD, corn 

competência para controlar, ordenar e fiscalizar a política 
florestal do Estado; as atividades de proteção da biodiversidade; 
a administração e conservação de parques e equivalentes; a gestão 
da política da pesca e da aqüicultura. Conta mais de 130 

escritórios locais no Estado. 

4.2 - Pontos de atenção 

matérias de sua competência (a mesma diretriz está sendo 
estabelecida para o IGAM e a FEAM); 

cumpri r, CIUE:\ndo for o c::::\::;o, mediante delegação de~ compE~t.ônc:i.a 

ativa ou passiva, a legislação relativa às florestas, aos 
mananciais, à fauna e à flora; 

.... o IEF tc:r:§. a ::;eguintD e::strutur.'J: ó;·"g:}.o coJ.c,giado; Di,-·::::!tDt"i::::; 

Ger::::1l; lO unid::'::\cles .s\c:lrn:i.ni~;t;".'':J.tiv.::\·3, a~; qu.S~:i.·::; se ·:~ubot-cl:i.ri::S\rn J.O 
Coordenadorias e 14 C:o;cr:i tór-io·::-; 
estrutura atual constam: órgão colegiado; Diretoria Geral; 9 

escritórios regionais; 

uma Di;--etoi"'i.::-:1 ele:: Pesca., corn 

Coordenadorias: a de Ordenamento Pesqueiro e a de Recuperação de 

- um dos car-gos de Diretor (de um total de cinco Dii"'etoi"'ias) sera 
pr-ovido pai" sei"'vidot de carreira do IEF; 

- o Conselho de Administração e Política Florestal será composto 
de dez membr-os natos e 8 membr-os designados. Natos: Secretário da 
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SEt1{1D, C1UE~ o se:u pi·"e::>ident<-:~; D.ii"'etoi·"· .. ··Geral elo IcF·; S:ect''~t:f:\ri.::J 

r-icljur .. ,to ele {igricult.ui·"a, PE~cu{~ria ~:::: (!ba::'.tocí.mentD; 5 Dii"'utore:s e 
um Assessoi"'-Chafe do IEF; Presidente da Comissão de Agropecuária 

Politic.a (:~s::::,em k:>l é: .i a. L .. egi:::5l.s\ti vc::i N Designados: 
i"'(:lpi"'(:'3sent::::\ n ta::::; .je: (':! n ti d<::\de:::; c: i\/ i s a.ITI bi <e~ n tD.l i :~s t.::~::::; ( l) ; e: r·, ti da ele 
ligada a atividade florestal com finalidade industi"'ial (l); 

se r\/ i :::lo te::::, do I E F ( 1) ; F(.~, Et'IC ( 1) ; i::c ET (., Et1C ( l) ; S:oc:: i eclacle i''i i ne i t :::~ 

de Engenheiros Florestais (1); e duas pessoas de notório saber e 
de destacada atuação na ai"'ea florestal de livre escolha do 

- são criados, no quadro de pessoal, 51 cargos de provimento em 
comiss:âo:· 20 E~rn n.í.vel C(c:r,ti"'.::,:.l (1 <::1,,:: Dii··etor·) <:.~ 31 E:ITl nív~':.1. 

regiDI"'i;:3,}; 

- são extintos 13 cai"'gos de provimento em comissão; 

- em conformidade com a nova estrutura Di"'gãnica e com a criação 
de urn C é\ r90 de Di reto i"', ::::\1 te r.::\rn-.. se .E:\ de r·,orn i n:0J.ç:~~<J do2; c:~:\ r(;Jos c:! e 
chefia das Unidades Administrativas e os respectivos valores para 
o f::::\ to i" ele: Aj u::> tarnen to; o~:; cl~::n1.~:1.i. ..::: c::::1. ;-go:::; ck: ptov :i.men to mn 

comissão de chefia e assessoramento intermediário, juntamente com 
os que :são criados, constam de anexo ao ptojeto; 

5 - Projeto de Lei no 1184/97 - A1tei"'a a denominação da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - FEAM - para Fundação de Engenharia do 

reorganização e dá outi"as provid~ncias. 

5.1 Situação atual: ........ FEAM Fundação pública vinculada a 
ele: i'1r:~liO (.;mbi e l"r tD De se nvo 1.\/ i rne n to 

Sustentável. Exerce a função de secretai"'ia executiva do COPAM, o 
qual assessora tecnicamente, com competência para realizat 
estudos e pesquisas sobre o meio ambiente. Atua na fiscalização 
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do curnpr-irnento da.:::~ le:i:'.-õ <s ela.:::; r"IDI"I'l'1·'3.:3, da ob::S<'~rvaç~~o elo::..; p:D.dr-(:'5e::::·, 
de pr-oteção e da conservação e melhoria do meio ambiente. 

5.2 - Pontos de atenção 
- A FEAM passará a executar a política de proteção, conservação e 
melhoria do meio ambiente, no que concerne ã prevenção e à 
cori·'eç.3o cl::::\ poluição ou d:,:~ degr.:;,cl.~'çâ\o :::-,,rnbient:~:\1 pi·'O\/Oc.;:,,cl.:,, poi·" 
atividades poluidoras; 

- dará suporte aos municípios na implantação e desenvolvimento de 

degradação ambiental; 

- constituirá órgão seccional de apo1o do COPAM, atuando, em nome 
deste, 110 licenciamento de fonte ou atividade poluidor-a ou 
degradador-a do meio ambiente; 

- passará a ter a seguinte estrutura orgânica: unidade colegiada 
(Conselho Curador); Presidência; 7 unidades administrativas e 15 

c~ i\/ i :::..,õe:s .. Tais unidades serão estabelecidas no Estatuto da 
Fund.;:,,ç.âo, a ser ba::i.><aclo em Decr-c:to (ob:::;: fa.Zei" cornpai"Bção com a 
estrutura anterior); 

dE'lS i g n:~~do:~~ .. Natos: que o 
Pre:::~iciente; o Pre~>identE: d.a FEAt1/t1G, urn ::supE}i":i.ntendentE~ e tr-2:::::~ 

diretores da FEAM/MG. Não natos: representantes de entidades 
civis ambientalistas (2), de entidades representativas ele setor-es 
econômicos (2) e dos sei"vidoi"es da Fundação (1); 

I"'10 Ou:~\cli·"o de Pes:::>oé\l fic:D.m cri.:::.clo:s 29 C:i;\rÇJO~~ ele (;hefi.0\ e 

IntE:rmedi:§.rio; c:/ .i r·ec;.~<] 

superior, transformados de outr-os pi"evistos na legislação, estão 

t'el.acion:~\cJo:::; e1T1 :,::\ne:><O, corn CJ::; r-espectivo~:; v.E~loi·"es de F.::'\ to i·' de 
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Ajustamento. Os quadros anexos não esclarecem quais são os cargos 

de recrutamento amplo e os de recrutamento limitado; 

serão acrescidos, no Quadro de Pessoal de Carreira de 
Ativid<::\des de Ciênci<::\ e Tecnologi.:::\, 10 c::::\rgos de (.in:ali:::;ta de 
Ciência e Tecnologia e 8 cargos de Pesquisador Pleno; 

- ao propor nova redação do § 3Q do art. 30 da Lei nQ 11.179/93, 
o projeto permite que os servidores das classes de músico. 
bailarino e corista da Fundação Clóvis Salgado, em gozo de férias 
regulamentares, férias-prêmio ou licença remunerada, percebam 
ajuda de custo, antes vedada nessas condiçôes. 

III - GLOSSÁRIO 

Rede hidrométrica e sedimentométrica 

Conjunto ele loc:,'~.i'3 c:lo::::-. cu ;··'3o:s d '.f:\gLk>. onde se i nst<.::\l.:·,:nr; 
aparelhos destinados a medir o volume das águas dos rios 
(hidrometria) e a carga de material terroso transportada em 
suspensão na água (sedimentometria). 

Rede de monitoramento da qualidade das águas 

Conjunto de pontos nos cursos dos rios onde se instalam 
;J.p:a r~::l h o::::; p:J. r· a 1T1edi r o:~:;; p.:::~ r.~\rne t r· o:::; i ncJic::::\dO re:s da c::u:::-~1 id:::~.de ci::':\ 

.~:\g Ué\, 

CT/AMA/SPA/FJB/-pmo-INF19379 
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ! 

Estrutura proposta 

Secretário 
-

.................. ~ ... '''" ""'' ........... h •.• ~ .•• 

Assessoria de 
Gabinete Planejamento e 

I 
Superintendência de 

Política Ambiental 

! 

f--
Diretoria de 

Normatização 

Diretoria de 
'-- Articulação 

Institucional 

Coordenação 
I 

Centro de 
r- Planejamento 

e Orçamento 
1----

Centro de I 
'- Racionalização 

e Informação j 

I 
Superintendência de 

Superintendência de 
Administração e 

Finanças 

Diretoria de r- Pessoal 

Diretoria de 
- Contabilidade e 

Finanças 

Diretoria 
'------

Operacional 

Apoio Técnico 

J 
Diretoria de 

- Estudos e 
Projetos 

Diretoria de 
f-- Zoneamento 

Ambiental 

Diretoria de 
- Educação e 

Extensão Ambiental 

Base: Anteprojeto apresentado 
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SUPERINTENDENCIA 
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SECRETARIO 

SUPERINTENDENCIA 
DE AD~INISTRAÇAO 

E FINANÇAS 

DIRETORIA 

- DE 
ADMINISTRAÇAO 

DIRETORIA 

- DE 
FINANÇAS 

ASSESSORIA DE 
CO~UNICACAO 

SOCIAL 

SUPERINTENDENCIA 
DE DESENVOLVI~EN-
TO TIÕCNICO 

DIRETORIA DE 

- PROJETOS, ES-
TUDOS E PESQ. 

DIRETORIA DE 
ARTICULAÇAO - INTERINSTITU-
CIONAL 

SECRET ~RU. DE ESTADO 
DE MEIO AMBIENTE E DESEN-

VOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
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OUT/95 I 
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