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O Seminário Legislativo Minas de Minas foi programado como 
uma das iniciativas prioritárias da Assembléia na atual legislatura. 
Sua realização, no entender da Casa, tornou-se necessária e 
oportuna diante do contexto em que se inserem, nos dias de hoje, 
as atividades minerárias no Estado.

No aspecto econômico, a crescente demanda mundial por 
bens minerais e a abertura de grandes mercados consumidores 
projetam novos investimentos em pesquisa, produção e 
transformação mineral no Estado. Isso pode representar um 
expressivo fortalecimento do setor, que, há muito tempo, é o 
carro-chefe de nossa economia.

Ao mesmo tempo, em Minas e em todo o País, vem se 
consolidando o conceito de sustentabilidade, que pressupõe a 
compatibilização das atividades econômicas com a preservação 
ambiental, as condições de trabalho, a qualidade de vida. No 
campo da mineração, faltam ainda muitos ajustes para que se 
alcance o equilíbrio entre esses fatores.

Tais ajustes só se viabilizam por meio de um amplo 
levantamento de informações, da troca de experiências, do debate 
e do entendimento. Essa foi a linha norteadora dos encontros 
regionais e da etapa final do seminário, que resultou em um 
diversificado documento de propostas, subsídio valioso para 
ações legislativas e executivas, dentre as quais se espera, como 
fruto maior, a formulação de uma consistente política minerária 
para o Estado.

Cabe-nos, a todos, de agora em diante, dar seqüência ao esforço 
empreendido até o momento para concretizar esse objetivo.

Deputado Alberto Pinto Coelho

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

 
Palavra do presidente
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O seminário legislativo passo a passo

O seminário legislativo é o maior dos eventos que 
a ALMG realiza com a participação ampla da socieda-
de. Em uma analogia simples, pode ser comparado a 
uma caminhada em busca de objetivos bem defini-
dos. O passo inicial é a escolha do tema do seminário 
pela Mesa Diretora da Casa, a partir das solicitações 
feitas pelos parlamentares, em reuniões entre os de-
putados envolvidos e os setores técnicos da Assem-
bléia, para desenvolver um programa preliminar para 
o evento e identificar o público-alvo. A essas reuniões 
se agregam os representantes de entidades e órgãos 
ligados à temática do seminário, para dar forma fi-
nal ao programa, indicar palestrantes e debatedores 
e criar as comissões técnicas interinstitucionais. O  
papel dessas comissões, cujo número é definido nas 
reuniões preliminares, é elaborar um documento pro-
positivo sobre os subtemas do evento. 

O passo seguinte é levar o trabalho das comis-
sões interinstitucionais aos debates que ocorrem no 
interior do Estado, em cidades previamente selecio-
nadas por sua relação com o tema do seminário. A 
interiorização é um passo relevante porque, como 
resultado dos debates ali realizados, acrescentam-
se propostas ao documento original com a visão da 
sociedade local sobre os reflexos que as atividades 
econômicas ou sociais relacionadas ao tema trazem 
para seus modos de vida. É importante destacar que, 
nesses encontros regionais, são escolhidos delegados 
que irão defender suas propostas no evento magno, 
sempre realizado na sede da ALMG.

Em Belo Horizonte, as propostas do documento 
das comissões interinstitucionais e aquelas colhidas 

Presidente recebeu propostas que vão subsidiar ações legislativas

Parlamentares visitaram instalações de mineradoras no interior

Documento final é resultado de discussões nos grupos de trabalho
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Interiorização incluiu debates em 11 cidades, com eleição de delegados que participaram da etapa final, em Belo Horizonte

Programação foi elaborada em parceria com segmentos interessados

no interior do Estado e no próprio evento da Capital são 
debatidas e votadas. As propostas aprovadas pela ple-
nária do seminário integrarão o documento final, base 
de sustentação das ações a serem empreendidas para 
se alcançarem os objetivos do evento.

A caminhada, que até então tinha sentido úni-
co, começa a ser realizada em várias trilhas, que 
levam a entes dos poderes públicos ou privados, 
conforme as respectivas competências para im-
plementar as medidas contidas nas propostas. As-
sim, há caminhos que levam ao próprio Legislativo 
mineiro e ao federal, aos Executivos federal e esta-
dual, a Municípios e, em alguns casos, até mesmo 
a empresas privadas. A adoção de um caminho ou 
outro dependerá de uma análise acurada das pro-
postas, individualmente e em conjunto.

O tema escolhido para o seminário legislati-
vo de 2008 vincula-se com os três eixos de ação 
adotados pela atual Mesa Diretora da ALMG, presi-

dida pelo Deputado Alberto Pinto Coelho: desen-
volvimento social; vocações e potencialidades; e  
pacto federativo. Essa relação pode ser consta-
tada no atual tratamento legal dado ao tema na 
Carta Magna, pela sua natureza complexa e pela 
diversidade de produtos, por sua abrangência es-
pacial em Minas Gerais e pela participação signi-
ficativa na formação do PIB estadual.
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Etapa final trouxe autoridades e especialistas ao Plenário da ALMG

Parlamentares verificaram situação de barragens das mineradoras

Como foi o Minas de Minas

Depois de passar por todas as regiões do Estado 
e promover debates por três dias na etapa final, em 
Belo Horizonte, o Seminário Legislativo Minas de Minas 
resultou na aprovação de um documento com 50 pro-
postas que vão ajudar na elaboração de uma política 
minerária para o Estado e para o País. Nos debates, o 
seminário reuniu representantes de todos os setores 
envolvidos na atividade: empresas, trabalhadores, ór-
gãos públicos e sociedade civil.  

O seminário buscou o consenso dos diferentes ato-
res e, como comparou o presidente da ALMG, deputado 
Alberto Pinto Coelho, representou, de forma simbólica, 
o produto final dos minerais do rico subsolo, após la-
pidados e trabalhados de maneira plural, democrática 
e com a participação ativa de todos os segmentos da 
sociedade. “Esta data ficará marcada na história de 
Minas Gerais. Faremos valer a vontade externada de-
mocraticamente nesta Casa”, destacou. 

Na etapa preliminar, quando o seminário estava 
sendo construído, foram formadas comissões técnicas 

interinstitucionais (CTIs), com representantes de todos 
os segmentos envolvidos. As comissões elaboraram 
propostas iniciais, que serviram de subsídios para as 
discussões no interior e na Capital. 

A fase final do seminário, realizada de 9 a 12 de 
junho no Plenário da Assembléia, teve a participação 
de cerca de 600 inscritos, sendo 226 delegados com 
direito a voz e voto. Na etapa de interiorização, entre 
23 de abril e 29 de maio, o seminário passou por 11 
cidades do interior de Minas, onde foram apresentadas 
364 propostas por 927 participantes de 101 municí-
pios. As reuniões regionais percorreram os seguintes 
municípios: Itabira, Poços de Caldas, Divinópolis, Itaúna, 
Sete Lagoas, Congonhas, Araxá, Paracatu, Muriaé, Teó-
filo Otoni e Governador Valadares. 

Nos grupos de trabalho que atuaram durante a eta-
pa final, as propostas foram discutidas, aglutinadas ou 
suprimidas, resultando em 60 sugestões levadas à ple-
nária. Os temas debatidos nos grupos foram: “Sistema 
federativo e a legislação sobre mineração, política tri-
butária e royalties”; “Sustentabilidade e mineração em 
Minas Gerais”; e “Gestão ambiental da mineração”.
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Representantes do setor produtivo, governo e ambientalistas lotaram o Plenário na votação do documento final

Diversidade de opiniões

As posições dos setores envolvidos no proces-
so de produção mineral sobre os aspectos da cadeia 
produtiva da mineração são bastante variadas, como 
ficou claro nas reuniões promovidas pelo seminário. Os 
administradores municipais, por exemplo, defendem o 
aumento da alíquota da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (Cfem), enquanto as 
entidades de defesa do meio ambiente defendem que 
o empreendimento minerário não seja avaliado somen-
te pelo número de empregos e volume de impostos 
gerados, mas pela perspectiva dos impactos no local 
onde será implantado, considerando-se que a biodiver-
sidade, água, patrimônios cultural, natural e científico 
são tão ou mais valiosos. Os sindicatos dos trabalha-
dores da mineração argumentam que o processo de 

terceirização da mão-de-obra tem reflexos negativos 
nas condições de trabalho, sobretudo nas salariais, de 
saúde e de segurança. 

No entanto, além dessas questões, que podem ser 
percebidas por todo o Estado, cada região minerado-
ra apresentou suas peculiaridades. Em Itabira, maior 
município minerador do Brasil, onde a Vale mantém a 
maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo, 
trabalhadores da indústria extrativista, ambientalistas 
e representantes das cidades mineradoras saíram em 
defesa de uma atividade sustentável, pautada pela pre-
servação do meio ambiente e do aumento do repasse 
da Cfem. 

Em Poços de Caldas, pólo turístico e hidromineral e 
importante produtor de bauxita, rochas ornamentais e 
água mineral, foi manifestada preocupação com a pre-
servação das águas. 
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Legislação deve conciliar preservação 
ambiental e produção mineral

A adoção de uma legislação que, ao mesmo tempo, 
promova a preservação do meio ambiente e dê garan-
tias às indústrias e empresas responsáveis por investi-
mentos na área de exploração mineral foi defendida no 
encontro de Divinópolis, cidade situada em uma região 
que possui indústrias de transformação (ferro-gusa e 
fundições), além de extrair calcário e granito. 

Em Itaúna, cidade que tem na indústria o carro-
chefe de sua economia, com destaque para a siderur-
gia de aço e ferro-gusa, as principais reivindicações 
foram melhoria na infra-estrutura, com investimentos 
públicos na distribuição de energia elétrica e gás natu-
ral, inclusão do setor de fundição entre os beneficiários 
da cadeia produtiva automotiva, alterações na legisla-
ção ambiental e incentivo à formação de mão-de-obra 
especializada. 

A preocupação com os acidentes de trabalho na 
mineração, com os resíduos sólidos gerados pela ati-
vidade e com a recuperação das áreas degradadas foi 
a tônica dos debates em Sete Lagoas, cidade onde es-
tão instaladas 23 empresas siderúrgicas (ferro-gusa) e 
onde se produz calcário (matéria-prima para cimento e 
cal), ardósia, mármore, argila e areia. 

Em Congonhas, município que integra uma das 
mais importantes províncias minerais do mundo – o 
Quadrilátero Ferrífero –, a principal queixa foi pelo au-
mento da Cfem. No encontro regional, o prefeito de 
Itabirito e presidente da Amig, Waldir Salvador, afirmou 
que a criação da Cfem na década de 80 foi importante 
para o País, mas enfatizou que a conta ficou desequi-
librada com a adoção da Lei Kandir nos anos 90, que 

isentou de ICMS produtos e serviços destinados à ex-
portação. 

A criação de uma legislação minerária que assegu-
re a preservação da vida e da saúde dos mineradores 
e a revisão da alíquota da Cfem foram defendidas no 
encontro regional de Araxá. Dessa região, parte 75% do 
nióbio brasileiro, explorado pela Companhia Brasileira 
de Metalurgia e Mineração (CBMM). 

Em Paracatu, segundo maior produtor de ouro de 
Minas Gerais, os participantes do encontro regional 
falaram da importância de se conciliar a atividade de 
mineração com o cuidado com o meio ambiente e a 
saúde da população. Os conflitos entre a mineração e 
a agricultura familiar foram a tônica da reunião de Mu-
riaé, região que tem na bauxita, matéria-prima a par-
tir da qual se produz o alumínio, sua principal riqueza 
mineral. 

O alto nível de clandestinidade da exploração mine-
rária e a pouca agregação de valor, além dos impactos 
negativos da atividade garimpeira, foram denunciados 
no encontro realizado em Teófilo Otoni. A região tem 
na exploração de pedras preciosas e na extração de 
granito, suas principais atividades minerárias. 

Em Governador Valadares, a situação não é 
muito diferente. No encontro realizado na cidade 
foram discutidos temas como a clandestinidade da 
exploração mineral e os problemas sociais causa-
dos pelo fechamento de lavras e garimpos pelas 
autoridades ambientais. A clandestinidade, se-
gundo denúncias apresentadas na reunião, não se 
restringe às pedras preciosas, mas abrange cargas 
de feldspato que saem sem notas fiscais em cami-
nhões com destino a fábricas de cristais e vidros 
no Estado de Santa Catarina.



 
Propostas aprovadas
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1 – POLÍTICAS PÚBLICAS

1.1 – Política estadual para as atividades 
minerárias

As propostas deste bloco evidenciam o in-
teresse dos participantes do Seminário Minas 

de Minas em conciliar a atividade minerária 
com a preservação ambiental e o desenvolvi-
mento socioeconômico, com foco nos Municí-
pios onde se desenvolve a extração mineral.

Em seu conjunto, delineiam a política 
estadual para o setor, tendo como ponto de 
partida a criação de uma Secretaria de Estado 
específica como parte de um sistema estadu-
al de gerenciamento de recursos minerários, 
na forma prevista na Seção VI da Constituição 
Estadual, para implementar a política estadual 
de mineração. A esse sistema caberá regis-
trar, acompanhar e fiscalizar as concessões 
de direito de pesquisa e exploração de recur-
sos minerais. Nesse mesmo sentido, pedem 
a criação do Fundo de Exaustão e Assistência 
aos Municípios Mineradores, previsto no § 3º 
do art. 253, da mesma Constituição, com vis-
tas a dar suporte à diversificação de ativida-
des econômicas aos Municípios mineradores 
e promover formas de estímulo à agregação 
de valor e à constituição de arranjos produti-
vos locais de base mineral. 

As propostas pedem ainda que a política 
estadual de atividades minerárias trate das 
questões relativas a saúde e segurança do 

trabalhador; das indenizações e garantias aos 
proprietários rurais afetados pelas atividades 
de lavra; das garantias ou condições ofere-
cidas pelo minerador, para cobrir, de forma 
rápida, despesas com eventuais acidentes 
ambientais; e ainda com a recuperação de 
áreas degradadas ou com obras relaciona-
das ao fechamento de minas. Por outro lado, 
pedem a participação mais efetiva dos Muni-
cípios nos processos de fiscalização e licen-
ciamento ambiental e que o Estado e a União 
promovam o ensino e a capacitação de mão-
de-obra nos níveis superior, médio e prático 
e incentivem o desenvolvimento científico e 
tecnológico setorial.

Comentários da equipe técnica da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais que não integram o 
documento votado pela plenária final.

1 - Regulamentação da Seção VI do Capítulo II 
do Título IV da Constituição Estadual, por meio de:

a) criação do Sistema Estadual de Gerencia-
mento dos Recursos Minerais, com instituição de 
um conselho de composição tripartite e de subcon-
selhos regionais; 

b) alteração do § 3º do art. 253 da Constituição 
do Estado, que prevê a criação do Fundo de Exaustão 
e Assistência aos Municípios Mineradores, incluindo, 
em seus objetivos, o financiamento de projetos de re-
cuperação ambiental, o atendimento emergencial da 
população em caso de acidente ambiental e o finan-
ciamento de pesquisa mineral pública;



c) criação do fundo citado, direcionando-se 
para ele recursos oriundos da Cfem, de tributos 
estaduais, de investimentos novos (percentual do 
valor dos projetos) e de parcela de financiamen-
to para implantação ou reforma de instalações de 
produção concedidos por bancos de desenvolvi-
mento do Estado.

2 - Elaboração de lei, pela Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais, nos moldes da Lei Municipal 
2.645, de 21/12/2007, que regulamenta a compe-
tência do Município de Itabirito para acompanhar, 
registrar e fiscalizar a exploração dos recursos mi-
nerais em seu território.

3 - Apoio do Estado para a revitalização e a 
diversificação econômica dos municípios minera-
dores, levando em consideração os aspectos polí-
ticos, sociais e ambientais da região.

4 - Estímulo à agregação de valor ao produto 
mineral do Estado, por meio de política tributária 
que fomente seu beneficiamento no Estado e que 
compreenda:

a) incentivos tributários para a transformação 
mineral;

b) tributação da exportação do minério. 

5 - Desenvolvimento de ações voltadas para a 
agregação de valor aos bens minerais, por meio de:

a) estímulo à industrialização de minerais na 
própria região em que eles são produzidos;

b) estímulo à constituição de arranjos produti-
vos locais de base mineral.

6 - Criação, no âmbito do Executivo estadual, 
de secretaria específica para a temática “Minas e 
Energia”, com reflexo nos Municípios.

7 - Instalação, por parte da União, dos Estados e 
dos Municípios, de comissão permanente, paritária, 
composta por membros do setor público, setor pro-
dutivo e sociedade civil, para fiscalização da atividade 
minerária, da arrecadação e destinação dos recursos 
dela advindos, incluindo-os em orçamento participati-
vo, respeitadas as destinações legalmente previstas.

8 - Fortalecimento do ensino e da pesquisa 
voltados para a mineração e o meio ambiente, por 
meio das seguintes ações:

a) ampliação da oferta de vagas nos ensinos 
técnico e superior;

b) criação, nos Cefets, de cursos técnicos e de 
graduação nas áreas de mineração e meio am-
biente;

c) investimentos em laboratórios e oficinas; 
d) financiamento de pesquisas; 
e) apoio à formação de mão-de-obra especia-

lizada; 
f) estímulo ao desenvolvimento e à incorpora-

ção de inovações tecnológicas em toda a cadeia 
produtiva mineral; 

g) incentivo à celebração de parcerias entre 
empresas mineradoras e instituições de ensino e 
pesquisa. 

9 - Criação de centros profissionalizantes de 
ensino, com gerenciamento do Estado, que garan-
tam ensino público e gratuito de qualidade, além 



de pesquisa e extensão nas áreas de mineração, 
meio ambiente, gemologia, lapidação, joalheria e 
afins, bem como preparação para o comércio sus-
tentável. 

10 - Criação de centro de referência de saú-
de do trabalhador em Municípios mineradores ou 
sedes de indústria de transformação mineral, de 
forma que todos os trabalhadores das empresas de 
mineração sejam submetidos a avaliação científica 
sobre saúde e adoecimento, cabendo a essas em-
presas parte do custeio do centro. 

11 - Exigência, para efeito de validação dos le-
vantamentos do ambiente de trabalho realizados 
pelas empresas, para identificar os agentes agres-
sivos à saúde humana, de comprovação de acom-
panhamento por diretores sindicais ou por técnicos 
indicados pelas entidades sindicais.

12 - Garantia, para produtores rurais – es-
pecialmente agricultores familiares, posseiros, 
parceiros, meeiros, arrendatários, ribeirinhos, 
extrativistas, povos tradicionais e assalariados 
rurais – que tenham suas terras atingidas pela 
instalação de empreendimentos minerários, ou 
que tenham sido prejudicados no desenvolvi-
mento de seu trabalho, ocupação ou subsis-
tência, do direito ao reassentamento, a expen-
sas do empreendedor, em áreas individuais ou 
projetos comunitários de reassentamento, em 
glebas com viabilidade econômica e social para 
a agricultura familiar, assegurados ainda, pelo 
empreendedor, apoio agrícola inicial, assistên-

cia técnica e extensão rural, habitação, abas-
tecimento de água, saneamento, eletrificação e 
acesso à educação, além da aquisição prefe-
rencial, pelo empreendedor, de um percentual 
de hortifrutigranjeiros desses produtores rurais 
a preços de mercado, como forma de incluí-los 
na cadeia produtiva.

13 - Criação de um plano regulador e fiscali-
zador de atividades sustentáveis de turismo para 
todos os Municípios mineradores do Estado de Mi-
nas Gerais, garantindo-se a proteção e a conserva-
ção dos atrativos naturais em sítios arqueológicos, 
bem como de todo o patrimônio cultural existente, 
e assegurando-se apoio financeiro para a imple-
mentação do plano e para o fomento do turismo 
nas regiões de mineração.

14 - Consolidação imediata da legislação so-
bre “Mineração, Meio Ambiente e Sociedade”, em 
âmbito estadual, facilitando o acesso às leis e a 
compreensão de seu conteúdo pela sociedade em 
geral.

1.2 – Licenciamento e gestão ambiental

As diversas propostas que tratam da le-
gislação e da gestão ambientais indicam a 
vontade de  promover alterações nos procedi-
mentos atualmente adotados, especialmente 
em relação a particularidades do processo de 
licenciamento ambiental e da fiscalização dos 
empreendimentos de mineração.



Propõe-se a reformulação do instrumen-

to da audiência pública, tornando-a obri-

gatória para empreendimentos de grande 

impacto, promovendo sua maior divulgação 

e introduzindo mecanismos para dar-lhe 

transparência e facilitar a participação das 

comunidades diretamente afetadas. Solici-

ta-se, também, a adoção de várias medi-

das em relação à compensação ambiental, 

prevista na lei federal que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Unidades de Conser-

vação – Snuc.  

Aprovou-se ainda proposta de melho-

ria da fiscalização ambiental em relação à 

infra-estrutura dos órgãos competentes e à 

capacitação dos agentes fiscalizadores. A 

fiscalização ambiental verificará o cumpri-

mento das normas sobre saúde e seguran-

ça no trabalho e a repressão a minerações 

clandestinas. Para atingir tais objetivos, o 

seminário propôs maior integração entre 

as fiscalizações federal, estadual e munici-

pal. Propõe-se também que a fiscalização 

acompanhe permanentemente as fases de 

operação e fechamento dos empreendi-

mentos, de forma a garantir a efetiva recu-

peração das áreas degradadas.

Comentários da equipe técnica da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais que não integram o 
documento votado pela plenária final.

15 - Apoio do Estado ao fortalecimento dos 

Codemas, preparando os Municípios para atu-

arem na gestão do meio ambiente em seus as-

pectos gerais e na atividade minerária, a partir 

da revisão da Deliberação Normativa do Copam 

nº 102, estabelecendo-se critérios que permi-

tam aos Municípios deliberar sobre as Classes 

1 e 2 do licenciamento ambiental, a partir de 

certificação do Copam, bem como critérios para 

regularizar os consórcios municipais com vistas 

a fornecer estrutura técnico-administrativa para 

licenciamento e fiscalização ambiental.

16 - Reformulação imediata, pelo Sistema, do 

instrumento da audiência pública, garantindo-se:

a) ampla divulgação, pela empresa, nos meios 

de comunicação dos Municípios direta ou indireta-

mente afetados pelo empreendimento;

b) participação obrigatória de conselheiros do 

Copam da unidade regional e de autoridades em 

cuja área de jurisdição se pretende desenvolver a 

atividade ou projeto;

c) modificação do rito procedimental, incluindo 

uma etapa mais ampliada de debates com pergun-

tas e respostas diretas;

d) realização obrigatória de audiência pública 

nos processos de licenciamento de todo empreen-

dimento de significativo impacto ambiental;

e) apresentação, pelo empreendedor, na au-

diência pública, dos estudos sobre impactos e 

medidas socioambientais das atividades e pro-

jetos, em linguagem clara, objetiva e acessível à 

comunidade;



f) disponibilização de Rimas e relação de audi-
ências públicas no site do órgão licenciador. 

17 - Exigência de divulgação, com um mês de 
antecedência, no site do Sistema, do calendário de 
audiências públicas dos empreendimentos, quan-
do essas forem obrigatórias ou requeridas.

18 - Obrigatoriedade de participação efeti-
va dos Codemas e das Secretarias Municipais de 
Meio Ambiente dos municípios nos processos de 
licenciamento ambiental das atividades minerárias 
no que diz respeito, principalmente, às medidas 
compensatórias definidas pela Câmara de Biodi-
versidade do IEF.

19 - Revisão dos critérios de concessão de li-
cença ad referendum para atividades minerárias 
dentro do prazo regimental de análise ambiental.

20 - Revisão dos procedimentos previstos no 
licenciamento ambiental da atividade minerária, 
fortalecendo o acompanhamento das etapas de 
operação e de descomissionamento, para garantir 
a efetiva recuperação, pelo empreendedor, da área 
minerada e a participação da comunidade direta-
mente afetada na definição do uso futuro da área.

21 - Adoção das seguintes medidas quanto à 
Compensação Ambiental, prevista na lei do Siste-
ma Nacional de Unidades de Conservação – Snuc 
– e definida no licenciamento ambiental:

a) garantir a aplicação integral dos valores de-
finidos na região ou bacia hidrográfica impactadas 

pelo empreendimento, prioritariamente no municí-
pio de maior impacto;

b) priorizar a revegetação, quando possível, 
com espécies do bioma original, simultaneamente 
ao progresso da lavra;

c) dar preferência, nas ações definidas, à capa-
citação e utilização de mão-de-obra local;

d) priorizar investimentos em unidades de con-
servação preexistentes e em seu entorno;

e) permitir a formação de consórcio entre em-
preendimentos da mesma região como forma de 
concentrar recursos;

f) vincular a aplicação de recursos a projetos so-
cioambientais aprovados por comitê tripartite e com 
anuência dos Codemas dos Municípios envolvidos;

g) durante atividade de lavra, ao se deparar com 
cavidades relevantes, confirmadas pelo órgão compe-
tente em um prazo de 90 dias, porém fora do contexto 
de preservação, admitir a negociação de supressão 
em troca de valor de compensação a ser aplicado na 
conservação ou regularização de UC existente na re-
gião (adoção de termo de referência de valoração de 
cavidades, em discussão no Conama).

22 - Recuperação, concomitante à exploração, 
das áreas degradadas pela extração mineral. 
 

23 - Melhoria da fiscalização ambiental de em-
preendimentos minerários nos seguintes aspectos:

a) capacitação de fiscais ambientais e da Polícia 
Ambiental quanto à legislação e questões técnicas, 
de forma a priorizar-se a orientação, em detrimen-
to da punição, inclusive nas áreas de garimpo;

b) repressão à mineração clandestina;



c) regionalização dos órgãos fiscalizadores, 
dotando-os de melhor infra-estrutura e ampliando 
o quadro de pessoal;

d) aplicação efetiva da NR 22, que dispõe sobre 
segurança e saúde ocupacional na mineração; 

e) atuação conjunta de fiscais dos três entes 
federativos.

24 - Obrigatoriedade, em caso de desmate (su-
pressão de vegetação nativa), do resgate de epífitas 
(orquídeas e bromélias) e de plântulos de espécies ar-
bóreas (levadas para viveiro para formação de mudas), 
destinando-se as epífitas ao enriquecimento de outras 
florestas nativas ou em recuperação e utilizando-se as 
mudas na recuperação da área lavrada ou em áreas 
de medida compensatória.

25 - Proibição do uso de gramíneas exóticas e ga-
rantia de uso exclusivo de espécies nativas na recupe-
ração de locais onde foi suprimida vegetação florestal 
nativa para mineração de bauxita ou lavra semelhante.

26 - Tombamento da Serra do Brigadeiro e de-
limitação de seu perímetro, como o realizado em 
relação a outros monumentos naturais, conforme 
o disposto no art. 84 do ADCT da Constituição do 
Estado de Minas Gerais. 

27 - Manutenção do critério adotado no Estado 
para concessão de outorga de uso de água – vazão 
máxima outorgável de 30% do índice Q7/10 – e su-
gestão aos demais Estados da União para que adotem 
o mesmo critério; autorização aos Municípios onde 
haja captação de água para uso em minerodutos para 
instituir imediata cobrança desses recursos hídricos.

2 – LEGISLAÇÃO FEDERAL – COMPEN-
SAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 
DE RECURSOS MINERAIS – CFEM

A Compensação Financeira pela Explora-
ção de Recursos Minerais – Cfem –, por sua 
forma de cálculo, valor diferenciado de índice 
para cada grupo de substâncias e os quanti-
tativos de partição do valor arrecadado entre 
os entes da Federação, recebeu contribuições 
para aprimoramento, visando sempre maiores 
benefícios aos Municípios mineradores. 

As entidades não-governamentais postu-
laram a introdução na legislação atual que 
rege a matéria, de mecanismos que impri-
mam maior controle social sobre a aplicação 
dos recursos da Cfem pelas prefeituras, com 
ênfase na recuperação do meio ambiente 
degradado e na geração de emprego e ren-
da por meio do desenvolvimento de arranjos 
produtivos locais.

Os participantes do seminário, de forma 
consensual, propuseram a implementação, pelo 
Estado, de programa de orientação aos Municí-
pios mineradores para aplicação e fiscalização 
dos recursos da Cfem, inclusive com palestras 
para a sociedade civil. Dessa forma, ficou clara 
a preocupação com a sustentabilidade dos Mu-
nicípios no cenário pós mineração.

Comentários da equipe técnica da Assembléia Legislati-
va do Estado de Minas Gerais que não integram o docu-
mento votado pela plenária final.



28 - Normatização da aplicação dos recursos da 
Cfem no Estado e nos Municípios, considerando:

a) vinculação da aplicação à geração de emprego 
e renda, desenvolvimento de arranjos produtivos locais, 
recuperação ambiental e fortalecimento institucional de 
povos e comunidades tradicionais quando identificados 
no território dos Municípios que arrecadam a Cfem;  

b) criação de mecanismos de fiscalização e 
transparência. 

29 - Elevação da alíquota da Cfem de todos os 
minerais.

30 - Revisão da legislação federal sobre a Cfem, 
em especial quanto a:

a) alteração da base de cálculo, passando-se a 
adotar o faturamento bruto das mineradoras no caso 
das saídas por venda; no consumo pela empresa, 
aplicação do valor de pauta do mercado regional; no 
caso de transferência, aplicação do preço corrente da 
substância mineral no mercado regional; nas vendas 
em que o preço unitário for superior ao valor da pauta, 
cálculo da Cfem sobre o valor real;

b) elevação do percentual repassado aos Mu-
nicípios. 

31 - Elaboração de programa de orientação aos 
Municípios mineradores com vistas à aplicação e fisca-
lização dos recursos da Cfem, promovendo-se, inclusi-
ve, palestras para a sociedade civil, organizada ou não.

32 - Criação de mecanismo de pauta de valores 
para cálculo da Cfem que leve em conta a flutu-
ação do valor de mercado dos produtos minerais 
com o objetivo de adequar a tributação.

3 – POLÍTICA TRIBUTÁRIA

Em relação à política tributária, o Seminário 
Minas de Minas propôs formas de harmonizar 
uma situação atípica que ocorre na indústria de 
fundição brasileira. Por um lado, há a valorização 
do real e, por outro, o elevado custo das matérias-
primas minerais, como resultado da demanda 
de mercados emergentes do Sudeste Asiático. A 
desoneração tributária dos produtos das fundi-
ções seria uma forma de compensar esse dese-
quilíbrio. Por sua vez, uma política unificada para 
as alíquotas de ICMS incidentes sobre as pedras 
preciosas e, em particular, o diamante, facilitaria 
ações tipo arranjos produtivos locais para agregar 
valor à produção de gemas em Minas Gerais.

Comentários da equipe técnica da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais que não integram o 
documento votado pela plenária final.

33 - Desoneração tributária para o setor de 
fundição de ferro, de forma a compensar a eleva-
ção do preço de insumos devida à exportação da 
matéria-prima (minério de ferro e gusa). 

34 - Redução do imposto de importação sobre 
pedras preciosas brutas.

35 - Apresentação ao Confaz, pelo secretário 
de Fazenda de Minas Gerais, de proposta de redu-
ção da alíquota do ICMS sobre pedras preciosas e 
diamantes, instituindo a alíquota única de 3% em 
todo o País.



4 – RECOMENDAÇÕES AOS PODERES 
PÚBLICOS

Entre as contribuições do seminário fo-

ram aprovadas diversas proposições que se 

traduzem em recomendações ao Governo 

Federal, ao Congresso Nacional, ao Exe-

cutivo estadual e à Assembléia Legislativa. 

Essas recomendações visam a aprimorar o 

arcabouço legal e institucional de suporte 

às atividades da mineração. Nesse contex-

to, merece destaque a regulamentação do 

art. 23 da Constituição Federal, que dispõe 

sobre a competência comum dos entes fe-

derativos, o que possibilitará aos Estados 

a efetivação plena de suas políticas mine-

rárias. 

Comentários da equipe técnica da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais que não integram o documen-
to votado pela plenária final.

4.1 - Ao Governo federal
36 - Revisão do arcabouço legal federal da mi-

neração, considerando:
a) obrigatoriedade de verificação, por parte do 

poder público, da consistência do cálculo de reser-
vas minerais apresentado por ocasião da pesquisa 
minerária e no curso da explotação da jazida; 

b) imposição de prazo para a indenização de 
atingidos por rompimentos de barragens de rejei-
tos (sugestão: 180 dias); 

c) envolvimento efetivo do DNPM no processo 
de fechamento de mina; 

d) alteração da Lei nº 7.805, de 1989, que cria o 
regime de permissão de lavra garimpeira, de forma a 
permitir a extração e a comercialização de areia, cas-
calho e outros minerais como subprodutos da lavra; 

e) acesso da administração municipal a proces-
sos de concessão de direito minerário no território 
do Município; 

f) estabelecimento de critérios prévios de capa-
citação e contratação preferencial de mão-de-obra 
da região; 

g) simplificação dos procedimentos para a con-
cessão de lavra a pequenos mineradores e garim-
peiros, desde que organizados em cooperativas; 

h) criação de mecanismos que impeçam a 
concentração de direitos minerários em médias e 
grandes mineradoras, em detrimento das peque-
nas, quando houver viabilidade; 

i) aperfeiçoamento do controle e da fiscalização 
do pagamento das indenizações devidas pelas em-
presas mineradoras aos proprietários de terra. 

37 - Classificação das águas minerais como re-
cursos hídricos, e não como recursos minerais.

38 - Modificação dos procedimentos de con-
cessão do alvará de pesquisa emitido pelo DNPM 
relacionado à extração de rocha ornamental, para 
que ele seja expedido juntamente com a autoriza-
ção da Supram.

39 - Revisão da legislação trabalhista no que diz 
respeito à atividade da indústria minerária, desde a 



extração até a primeira transformação mineral, nos 
seguintes aspectos: 

a) elevação das penalidades pelo descumpri-
mento da lei; 

b) maior ênfase à integridade do trabalhador e 
à qualidade do ambiente de trabalho; 

c) desoneração dos custos com a força de tra-
balho;

d) implantação de políticas que obriguem as 
empresas a informar, com transparência, o número 
de empregados e os tipos de minérios extraídos, 
os endereços das unidades operacionais e os rela-
tórios de levantamento ambiental realizados, para 
identificar agentes agressivos à saúde humana nos 
locais de trabalho. 

40 - Criação e implementação de mecanismos 
legais para agilizar processos relativos a indeniza-
ção por danos e acidentes ambientais. 

41 - Estabelecimento de caução ambiental, 
ou de fundo de fechamento de mina depositado 
em juízo, pelo empreendedor minerador, para 
o encerramento das atividades minerárias, re-
abilitação da área degradada, reparação de 
danos decorrentes de acidentes ambientais e 
para garantir o abastecimento de água para as 
comunidades próximas a empreendimentos mi-
nerários que promovam rebaixamento de lençol 
freático.

42 - Estabelecimento de regras que determi-
nem o ressarcimento integral, pelas empresas, 
dos prejuízos causados aos atingidos pelo em-

preendimento, e que incentivem a reciclagem 
de resíduos gerados na mineração, criando-se 
consórcios intermunicipais para esse fim espe-
cífico.

43 - Criação de mecanismos fiscais e tributários 
para lançamento dos passivos socioambientais das 
mineradoras na conta de ativos não liqüidáveis.  

44 - Reestruturação do DNPM, com vistas a:
a) implantação de escritórios em cada região 

do Estado; 
b) adoção de procedimentos e métodos com 

objetivo de desburocratizar o órgão, utilizando-se o 
princípio da tempestividade para análise dos pro-
cessos;

c) adequação da infra-estrutura e de pessoal 
para atender às demandas do Estado. 

4.2 - Ao Congresso Nacional
45 - Regulamentação do art. 23 da Constitui-

ção Federal, que dispõe sobre as competências 
comuns dos entes federativos.

46 - Mudança, na lei federal, da definição de 
cavidade de áreas cársticas, visando a maior cele-
ridade e segurança na identificação da área passí-
vel de ser minerada.

4.3 - Ao Executivo estadual
47 - Elaboração de zoneamento ecológico-

econômico e de avaliação ambiental estratégica, 
considerando-se o cenário atual (empreendimen-



tos em operação) e o cenário futuro da mineração 
(com base nas áreas requeridas no DNPM), de for-
ma a subsidiar o planejamento estratégico para o 
desenvolvimento sustentável do setor minerário no 
Estado e as tomadas de decisão dos investidores; 
agilizar o licenciamento ambiental; e instruir as 
audiências públicas, propiciando a participação da 
sociedade civil nas decisões sobre o uso de seu 
território.

4.4 - À Assembléia Legislativa
48 - Criação, na ALMG, de uma Comissão Per-

manente de Minas, Energia e Metalurgia.

49 - Instalação de comissão de representação 
tripartite e igualitária do Seminário Minas de Minas 
para acompanhar o encaminhamento das propos-
tas aprovadas.

4.5 - Aos Executivos federal e estadual
50 - Autorização aos Municípios para antecipa-

ção de receitas federais e estaduais decorrentes 
dos tributos incidentes sobre a extração e a trans-
formação na indústria minerária, para o financia-
mento de obras de infra-estrutura em Municípios 
que estejam recebendo empreendimentos do setor 
minerário.

Leia a íntegra das propostas no www.almg.gov.br
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5 – PROPOSTAS REJEITADAS

Ao rejeitar propostas legitimamente 

apresentadas nas reuniões de interioriza-

ção ou na plenária final, em Belo Horizon-

te, os participantes do Seminário Legisla-

tivo Minas de Minas deram mostra de seu 

interesse em aprimorar a política minerá-

ria e manter os avanços já introduzidos na 

política ambiental de Minas Gerais, espe-

cialmente aqueles que visam à redução da 

burocracia no processo de licenciamento 

de empreendimentos de pequeno poten-

cial poluidor. Assim, o seminário procurou 

preservar a política de guichê único para 

o licenciamento ambiental na Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e se opôs à 

redução do alcance das Autorizações Am-

bientais de Funcionamento – AAFs –, um 

instrumento que permite  simplificação e 

rapidez no licenciamento de empreendi-

mentos de baixo impacto ambiental.  Mes-

mo em questões delicadas, como a pro-

posta de reestatização da Companhia Vale 

do Rio Doce, o seminário não se eximiu de 

opinar, manifestando-se, por maioria de 

seus delegados, contrário à medida. 

Comentários da equipe técnica da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais que não integram o 
documento votado pela plenária final.

      -
da-se:

1. impedimento de doações eleitorais, em qual-
quer das esferas de governo, por empresas deten-
toras de concessão pública;

2. criação de mecanismo que bloqueie a in-
terferência política nas ações de fiscalização das 
atividades minerárias.

       -
neradores, como garantia da recuperação durante o 
fechamento das minas. (incluída na proposta 40)

      -
dos estaduais, deputados federais, representantes 
dos Municípios mineradores, da Fiemg e do Sindi-
jóias para ir a Brasília discutir, em audiência com o 
ministro do Desenvolvimento Econômico, a minuta 
sobre a desoneração de tributos sobre a importa-
ção de pedras coradas e diamantes. 

      -
ção aos créditos tributários acumulados com ex-
portação: diferimento dos tributos na compra de 
matérias-primas; e flexibilidade para utilização dos 
créditos acumulados. 

     -
endimento minerário que afete área de comunidade 
remanescente de quilombolas, de anuência da Fun-
dação Cultural Palmares ou conselhos municipais, 
por ocasião do protocolo da solicitação de Licença 
Prévia (LP) ao órgão ambiental competente.



      
para as atividades de mineração no Estado de Mi-
nas Gerais à aprovação, pelo Conselho Estadual de 
Cultura, do estudo prévio de impacto cultural, a ser 
elaborado pelo empreendedor segundo termo de 
referência fornecido pelo Iepha, que procederia à 
análise das avaliações constantes desse estudo 
para subsidiar o conselho em suas deliberações.

       
à sua aprovação pelo Conselho Estadual de Desen-
volvimento Rural Sustentável.

     -
veis pela concessão das AAFs e licenças ambientais 
para que haja fiscalização prévia às concessões e 
não ocorra a autorização ambiental de funciona-

mento somente com base nas informações presta-
das pelo empreendedor. 

     -
to para atividades de extração mineral. 

     
realizados pelas empresas somente mediante 
comprovação de que esses levantamentos te-
nham sido acompanhados por diretores sindi-
cais ou por técnicos indicados pelas entidades 
sindicais.

      -
cos e destruição do meio ambiente.

      

Leia a íntegra das propostas no www.almg.gov.br
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