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Projeto de LC apresentado em fevereiro/2003 e aprovado 
e transformado em LC em dezembro/2011. 
 

Fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência 
comum relativas ao meio ambiente, incluindo o 
licenciamento e a fiscalização ambiental, dentre outras. 
  

Regulamenta os incisos III, VI e VII do caput e o parágrafo 
único do art. 23 da Constituição Federal (1988). 

 

 

Lei Complementar 140/11 



Competência Constitucional 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: 
 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas; 
 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
 

 

 



Competência Constitucional 

Art. 23. (...) 
 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas 
para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 
 

 Lapso de 23 anos entre a CF/1988 e a vigência da 
LC/2011 . 

 

 

 



COMPETÊNCIA FEDERAL (Art. 7º, XIV, LC 140/11) 
 

Empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos: 
 

- conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;  
- no mar territorial, na plataforma continental ou na zona 
econômica exclusiva;  
- em terras indígenas;  
- em unidades de conservação instituídas pela União, exceto 
em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);    
- em 2 (dois) ou mais Estados; 

Licenciamento ambiental 



COMPETÊNCIA FEDERAL (Art. 7º, XIV, LC 140/11) 
 

Empreendimentos e atividades: 
 

De caráter militar, em geral;  
Que envolvam material radioativo ou utilizem energia 
nuclear; 
Que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder 
Executivo, nos termos da LC 140/11, inclusive quando 
a  localização compreenda concomitantemente áreas das 
faixas terrestre e marítima da zona costeira. 

Licenciamento ambiental 



COMPETÊNCIA MUNICIPAL (Art. 9º, XIV, LC 140/11) 
 

Empreendimentos e atividades: 
 

a) Que causem ou possam causar impacto ambiental de 
âmbito local, conforme tipologia definida pelos 
respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, 
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 
natureza da atividade; ou  
 

b) Localizados em unidades de conservação instituídas 
pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs);  

Licenciamento ambiental 



A Lei Complementar aplica-se apenas aos processos de 
licenciamento e autorização ambiental iniciados a partir de sua 
vigência. (Art. 18) 
 

No caso do licenciamento municipal de empreendimento de 
impacto ambiental local, a aplicação desta Lei Complementar dar-
se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho Estadual. 
(Art. 18,  2º ) 
 

No caso anterior e do no caso do licenciamento ambiental de 
empreendimento que atendam tipologia estabelecida por ato do 
Poder Executivo, os processos de licenciamento e autorização 
ambiental serão conduzidos conforme a legislação em vigor. (Art. 
18,  3º ) 

 
 

Licenciamento ambiental 



RESOLUÇÃO SEMAD nº 1917 de 11/09/13 
 

“Art. 1º Fica criado Grupo de Trabalho para discutir e 
apresentar à SEMAD minuta de Deliberação Normativa 
COPAM que disponha sobre as atividades ou 
empreendimentos que causem ou possam causar impacto 
ambiental de âmbito local (...)” 
 

Participam: SEMAD, IGAM, FEAM, IEF, PGJ, AMDA, FIEMG, 
FAEMG, AMM, SEDE e SEAPA. 
 

Prazo: 6 meses, prorrogado pela Resolução SEMAD Nº 2022 
de 11/03/14 
 

Licenciamento ambiental 



COMPETÊNCIA ESTADUAL (Art. 8º, XIV, LC 140/11) 
 

Empreendimentos e atividades utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, ressalvado aqueles de competência federal e 
municipal. 
 

Licenciamento ambiental 



Lei Complementar 140/11 

Art. 2º (...) 
 

II - atuação supletiva: ação do ente da Federação que se 
substitui ao ente federativo originariamente detentor das 
atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei 
Complementar;  
III - atuação subsidiária: ação do ente da Federação que 
visa a auxiliar no desempenho das atribuições 
decorrentes das competências comuns, quando solicitado 
pelo ente federativo originariamente detentor das 
atribuições definidas nesta Lei Complementar. 

 

 



Atuação supletiva 

Hipótese nº 1 (Art. 14,  3o LC 140/11) : 
 

Decurso dos prazos de licenciamento (considerando os 
casos de suspensão dos mesmos) sem a emissão da 
licença ambiental. 
 
Hipótese nº 2 (Art. 15, LC 140/11) : 
 
Inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de 
meio ambiente 
 
 
 



Atuação subsidiária 

Art. 16.  A ação administrativa subsidiária dos entes 
federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, científico, 
administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras 
formas de cooperação. 
  

Parágrafo único.  A ação subsidiária deve ser solicitada 
pelo ente originariamente detentor da atribuição nos 
termos desta Lei Complementar. 

 

 
 

 



LC 140/11 – Delegação por convênio 

Art. 5º  O ente federativo poderá delegar, mediante 
convênio, a execução de ações administrativas a ele 
atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente 
destinatário da delegação disponha de órgão ambiental 
capacitado a executar as ações administrativas a serem 
delegadas e de conselho de meio ambiente.  
 

Parágrafo único.  Considera-se órgão ambiental capacitado, 
para os efeitos do disposto no caput, aquele que possui 
técnicos próprios ou em consórcio, devidamente 
habilitados e em número compatível com a demanda das 
ações administrativas a serem delegadas. 

 

 



LC 140/11 – Delegação por convênio 

DN COPAM nº 102 de 30/10/2002 
 

Estabelece diretrizes para a cooperação técnica e 
administrativa com os municípios visando ao 
licenciamento e à fiscalização de empreendimentos e 
atividades de impacto ambiental local, e dá outras 
providências. 
 

Municípios conveniados: Belo Horizonte, Betim, 
Brumadinho, Contagem, Ibirité, Juiz de Fora, Nova 
Lima, Rio Acima e Uberaba. 

 

 



Fiscalização Ambiental 

COMPETÊNCIA 
 
Competência federal: Art. 7º, XIII, LC 140/11 
Competência estadual: Art. 8º, XIII, LC 140/11 
Competência municipal: Art. 9º, XIII, LC 140/11 
 
Compete a cada ente federativo exercer o controle e fiscalizar 
as atividades e empreendimentos para os quais possui 
atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente. 
 

 

 

 



Fiscalização Ambiental 

COMPETÊNCIA 
 
Art. 17.  Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou 
autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou 
atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar 
processo administrativo para a apuração de infrações à 
legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou 
atividade licenciada ou autorizada.  
 

 

 
 

 



Fiscalização 

 

Art. 17. (...) 
 

 3o  O disposto no caput deste artigo não impede o exercício 
pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da 
conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou 
potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais 
com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de 
infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição 
de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.  



Considerações Finais 

 

Os empreendimentos e atividades são licenciados 

ou autorizados, ambientalmente, por um único ente 

federativo (Art. 13) 

 

A supressão de vegetação decorrente de 

licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente 

federativo licenciador.  (Art. 13,  2o) 
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