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Concluído em 24/09/2019, o Relatório de Auditoria nº 1370.1390.19 teve como escopo avaliar 
a governança, a composição e os processos decisórios da Câmara Minerária (CMI) do Conselho 
de Política Ambiental (COPAM). O objetivo foi fornecer à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) subsídios suficientes para que ela possa promover 
melhorias nos processos de avaliação dos licenciamentos ambientais.  
 
Para isso, a equipe de auditoria avaliou a composição dos conselheiros da CMI, o processo de 
licenciamento relativo à barragem da Vale em Brumadinho (Processo 00245/2004/050/2015), 
além de aspectos relacionados ao funcionamento da Câmara, como prazo de análise de 
documentos e capacidade técnica dos membros. 
 
O COPAM é um órgão colegiado com poderes normativo, consultivo e deliberativo, subordinado 
administrativamente à SEMAD e cujo titular é seu presidente. Tem por finalidade deliberar sobre 
as diretrizes e as políticas ambientais do Estado e tem a prerrogativa de estabelecer normas 
regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional para a preservação 
e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais. 
 
Algumas das competências do COPAM são exercidas especificamente através de câmaras 
técnicas – unidades colegiadas que integram sua estrutura – dentre elas, a CMI. A CMI tem, 
entre suas funções, o processo de licenciamento de atividades minerárias e suas respectivas 
áreas operacionais, exploração e extração de gás natural e petróleo, atividades não minerárias 
relacionadas à sua operação e demais atividades correlatas. 
 
Após a realização da auditoria, foi concluído que há oportunidades de melhoria na composição 
da CMI, no processo de avaliação do licenciamento ambiental e em seu funcionamento. 
 
A CGE almeja que a presente avaliação de governança da CMI possa ajudar a SEMAD a promover 
melhorias dos procedimentos de avaliação de licenciamento ambiental de forma a proteger a 
sociedade, o meio ambiente e o interesse público. 


