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FATMA  

1. Leitura da ATA  

Foi procedida pelo secretário Eng Cleber Gomes a leitura da ATA da 5ª 
Reunião já com a incorporação das contribuições do Geol. Schneider e do 
Biol. Joaquim. A ATA foi aprovada com pequenas alterações sugeridas 
pelos presentes.  

2. Discussão do Protocolo de Intenções   

Clausula Terceira: DA MINUTA DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTAS - TAC  

Submeter à análise e avaliação jurídica o item “b” , já que a lei 9.985/00 e 
o Decreto 3.834 de 05/06/2001 se refere à unidades de conservação. 
Cabe também ressaltar que a compensação ambiental se aplica a danos 
ambientais já causados (passivo ambiental), e neste caso o recurso 
deveria ser aplicado na reparação do dano.   

Caso positivo a proposta de redação é a seguinte:  

b)  A compensação ambiental em cada TAC deverá ser fixada de 
acordo com a legislação em vigor, em no MÀXIMO 0,5% do valor 
total do empreendimento, com destinação dos recursos sugerida 
pela empresa através de projetos destinados à área ambiental na 



região sul do estado, submetidos à aprovação da FATMA. A 
implementação do projeto devera ser definida de comum acordo 
entre os signatários do TAC.    

Proposta de redação:  

c) A obrigação para que o empreendedor apresente instrumento de 
adequação previsto nas normas ambientais, para fins de 
renovação de licenciamento e execute-o, exceto nos caso em que 
já tenha ocorrido decisão judicial a respeito, caso em que a 
sentença será consignada no TAC, para fins de sua fiel execução.  

Proposta de redação:  

d)  A FATMA realizará vistorias nas minas com equipe credenciada e 
devidamente identificada à empresa, com a participação de 
técnicos da CERSUL – Coordenadoria Regional Sul e PACAM - 
Tubarão, conjuntamente com o DNPM, sendo que a sua 
periodicidade será estabelecida conforme a conveniência dos 
órgãos de fiscalização. Estas vistorias terão caráter fiscalizatório e 
orientador, das quais decorrerão a emissão dos respectivos 
relatórios de vistoria (preferencialmente em conjunto com o 
DNPM), os quais serão encaminhados aos signatários do presente 
protocolo, à Comissão Técnica e à empresa.  

Proposta de redação:  

e) A empresa deverá adequar no menor prazo passível de resolução 
de seu problema ambiental, devendo, necessariamente, ser 
estabelecidas as metas parciais, por meio de cronograma de 
adequação, cujo acompanhamento será convenientemente 
divulgado.   

Proposta de Redação:  

f) A LAO somente será expedida à empresa que estiver, em processo de 
adequação ou totalmente, adequada aos parâmetros legais e 
regulamentares. Todavia, a depender do cumprimento de condições 
ambientais mínimas, definidas pela FATMA e constantes no anexo a 
este protocolo de intenções, e desde que devidamente provada a sua 
justificativa, poderá a empresa obter licença ambiental de operação – 
LAO, por prazo determinado pela legislação vigente, que poderá ser 
suspensa e até cancelada se forem descumpridos quaisquer de seus 
itens ou dispositivos do TAC.  

Proposta de Redação 



 
g) A empresa não oferecerá qualquer empecilho às vistorias, bem como 

deverá comunicar todo e qualquer acidente ambiental ocorrido na 
instalação e operação da atividade à FATMA.    

Clausula Quarta - DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

Não foi discutida por entendermos ser de prerrogativa exclusiva do 
Ministério Público.  

Clausula Quinta - DAS ATRIBUIÇÕES DO DNPM  

Proposta de redação:  

O DNPM compromete-se a realizar vistorias conjuntamente com a 
FATMA, conforme acima previsto, bem como comunicar à FATMA as 
ações adotadas com relação aos danos ambientais que porventura 
estiverem ocorrendo na instalação, implantação ou operação da 
atividade.    

Clausula Sexta - DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS  

Por apresentar aspectos polêmicos foi discutida, porém não foi formulada 
proposta de redação, o que será feito na próxima reunião.  

Clausula Sétima à Décima  

Sem alterações  

3. Próxima Reunião  

A próxima reunião foi marcada para o dia 18 de Novembro de 2003 às 
8:00 h no SIECESC.  

Sem mais para tratar a reunião foi encerrada as 12:15 h.  

Engº Cleber J. B. Gomes 
Secretário da CTMASC 
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