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DECRETO  Nº 187, DE 15 DE JUNHO DE 2021. 

 

Dispõe sobre os procedimentos e critérios para a 
instauração de processos de licenciamento 
ambiental, em quaisquer de suas modalidades e 
sua renovação, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRASIL NOVO-PA, no uso de suas atribuições 

legais conferidas pela Lei Orgânica do Município; e, 
 

CONSIDERANDO as diretrizes do Código Municipal de Meio Ambiente 

aprovado através da Lei nº 164, de 22 de Maio de 2013 e alterações; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer e uniformizar as exigências 

administrativas quanto à documentação hábil à comprovação da qualificação do 

interessado e prazos nos procedimentos administrativos de licenciamento 

ambiental, de acordo com a Resolução nº 237 de 19 de dezembro de 1997 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA;  
 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os prazos dos processos de 

licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Este Decreto estabelece normas, critérios e prazos para trâmite e 

análise dos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 
de impacto ambiental que utilizam recursos naturais, protocolados junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Brasil Novo-PA. 

 
CAPÍTULO I 

DO INÍCIO DO PROCESSO 
 

Art. 2º. O processo de Licenciamento Ambiental inicia-se a pedido do 

interessado. 

 

Art. 3º. O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e 

conter os seguintes documentos: 

 

I. Requerimento padrão da SEMMA devidamente preenchido e assinado; 

II. Documento de Identificação do proprietário/administrador; 

III. Documentos da propriedade/empreendimento; 

IV. Documento de identificação do técnico responsável; 

CERTIFICO que em cumprimento ao disposto no art. 20 

da Lei Orgânica Municipal, este DECRETO foi PUBLICADO 

no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Brasil 

Novo em 15 de junho de 2021. 

 

 

Osmar Passos David 

Chefe de Gabinete-PMBN 

Decreto nº 002/2021 
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V. Comprovante de endereço do proprietário e do 

empreendimento/propriedade; 

VI. Declaração de Informações Ambientais – DIA, devidamente preenchida e 

assinada, com firma reconhecida;  

VII. Documentos da propriedade ou do empreendimento; 

VIII. Procuração, acompanhada do documento de identificação do 

Procurador, quando houver; 

IX. Cadastro de Técnico de Atividades de Defesa Ambiental – CTDAM;  

X. Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, do responsável técnico; e, 

XI. Comprovante de pagamento de taxas do processo de licenciamento 

ambiental; 
 

§ 1°. O interessado protocolará, além dos documentos previstos neste artigo, 

os de caráter técnico e ambiental necessários à atividade ou empreendimento objeto 

do licenciamento, constantes no termo de referência de cada licença ambiental, os 

quais serão analisados pelo setor técnico competente. 
 

§ 2º. Os processos serão encaminhados para análise após apresentação do 

comprovante de pagamento do Documento de arrecadação Municipal – DAM. 
 

§ 3º. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de 

documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de 

eventuais falhas. 
 

§ 4º. Os procedimentos de reconhecimento de firma ou autenticação dos 

documentos constantes nos incisos I, II, III, IV, VI, VII E VIII do art. 3º deste Decreto 

observarão o disposto na Lei nº 13.726, de 08 de outubro de 2018. 

§ 5º. O setor de protocolo encaminhará ao setor técnico os processos de 

licenciamento ambiental, observado o disposto neste artigo. 

Art. 4º. Instaurado o processo, o pedido de licenciamento ambiental será 

analisado pela equipe técnica competente, que fará as notificações, vistorias e 

exigências cabíveis para garantia da viabilidade ambiental. 

CAPÍTULO II 

DOS INTERESSADOS 

Art. 5º. São legitimados para protocolo do processo de Licenciamento 

Ambiental: 

I. Pessoas físicas ou jurídicas detentoras de empreendimentos passíveis de 

Licenciamento; 
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II. Os técnicos que tenham procuração do(s) proprietário(s) titular(es) do 

empreendimento; 
 

III. Os técnicos que estejam com CTDAM em dia; 

Art. 6º. São capazes, para fins de processo de Licenciamento Ambiental, os 

maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. 

CAPÍTULO III 

DA FORMA DO PROCESSO 

 

Art. 7º. Os autos do processo de licenciamento devem ser produzidos por 

escrito, com a data e o local de sua realização e a assinatura do(s) proprietário(s) e 

responsável técnico. 
 

§ 1º. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido 

quando houver dúvida de autenticidade dos documentos. 
 

§ 2º. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo 

órgão administrativo, no setor de protocolo mediante apresentação dos documentos 

originais. 
 

§ 3º. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e 

rubricadas pelo servidor responsável. 
 

Art. 8°. Os atos do processo de licenciamento devem realizar-se em dias úteis, 

no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. 
 

Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já 

iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause 

dano ao interessado ou à Administração. 

CAPÍTULO IV 

DAS NOTIFICAÇÕES 

Art. 9º. O órgão competente perante o qual tramita o processo de 

licenciamento ambiental determinará a notificação do interessado para ciência de 

decisão ou a efetivação de diligências. 

§ 1º. A notificação deverá conter: 
 

I. Identificação do notificado e da entidade administrativa; 

II. Finalidade da notificação; 

III. Data, hora e local em que deve comparecer, quando necessário; 

IV. Os documentos faltantes no processo; 
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§ 2º. O técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 

responsável pela análise do processo de licenciamento ambiental poderá notificar 

até três vezes o empreendimento por meio do técnico responsável, observando o 

prazo constante no capitulo VI, deste decreto. 

§ 3º. O interessado poderá ser notificado por meio eletrônico com aviso de 

recebimento, pessoalmente ou outro meio, desde que assegure o seu recebimento. 

Art. 10. O desatendimento da notificação acarretará no arquivamento do 

processo de licenciamento quando ultrapassar o prazo determinado. 

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de 

ampla defesa ao interessado. 

Art. 11. Devem ser objeto de notificações os atos do processo que resultem 

para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício 

de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse. 

Art. 12. É passível de notificação empreendimentos contra os quais haja 

denúncia ou que não estejam licenciados pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente – SEMMA. 

 

CAPÍTULO V 

ACESSO A INFORMAÇÕES DO PROCESSO 

 

Art. 13. O acesso à informação de processo em análise será concedido apenas 

ao técnico com procuração e ao empreendedor, mediante solicitação. 

CAPÍTULO VI 

DOS PRAZOS 

Art. 14. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente analisará o processo de 

Licenciamento Ambiental, no prazo máximo de seis meses a contar da data do 

protocolo, conforme disposto na Resolução nº 237 de 19 de dezembro de 1997 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

§ 1º. O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e 

complementações, formuladas pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da primeira notificação, exceto 

as notificações com prazo expresso, o prazo estipulado poderá ser prorrogado, desde 

que justificado e com a concordância do órgão ambiental competente. 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
GABINETE DO PREFEITO 

 CNPJ: 34.887.950/0001-00    
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 

E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com 

 

§ 2°. Os prazos começam a correr a partir da data de protocolo/notificação, 

excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

§ 3°. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o 

vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes 

da hora normal. 

§ 4°. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 

§ 5°. Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que 

justificados. 

Art. 15. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos não 

se suspendem. 

Art. 16. A renovação das licenças emitidas deverá ser requerida com 

antecedência mínima de cento e vinte (120) dias a expiração de seu prazo de 

validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até 

a manifestação definitiva do órgão ambiental competente, quando passível de 

renovação. 

Parágrafo Único: caso o pedido de renovação não seja protocolado no prazo 

legal, deverá ser feito um novo processo de Licenciamento Ambiental.  

   CAPÍTULO VII 

DO INDEFERIMENTO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. 

Art. 17. Caberá a Assessoria Jurídica da SEMMA manifestar-se pelo 

deferimento, indeferimento e arquivamento dos processos de licenciamento 

ambiental, mediante manifestação técnica devidamente motivada, devendo o 

interessado ser cientificado. 

§ 1º O processo poderá ser indeferido e arquivado quando não atendidas às 

solicitações da equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no prazo 

estabelecido no capitulo VI. 

§ 2º É obrigatório apresentar o relatório de informações ambientais anual  - 

RIAA, sob pena de indeferimento/cancelamento da Licença. 

§ 3º Não será permitido o desarquivamento de processo de que trata o §1º 

deste artigo, devendo o interessado solicitar novo pedido, ficando autorizado o 

desentranhamento de documentos do processo arquivado, exceto as taxas. 
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Art. 18. Ficam dispensados de apresentação dos documentos, de que trata o 

art. 3º deste decreto, os pedidos de renovação de licença cujos documentos já 

estejam inseridos no processo originário junto à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente – SEMMA e não tenham sofrido alterações. 

Parágrafo único.  No caso de pedido de renovação, o interessado deverá 

apresentar os documentos que tiverem sofrido alterações, sob pena de 

indeferimento/cancelamento da Licença. 

CAPÍTULO VIII 
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO. 

Art. 19. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de 

vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, segundo disposto no Art. 53 da Lei Federal nº 

9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

Art. 20. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse 

público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis 

poderão ser convalidados pela própria Administração. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21. Os processos de licenciamento ambiental continuarão a reger-se por 

lei própria, aplicando-se lhes apenas subsidiariamente os preceitos deste Decreto. 

Art. 22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação; aplicando-se 
imediatamente aos processos em tramitação. 

 
Gabinete do Prefeito de Brasil Novo-Pará, em 15 de junho de 2021. 

 

 
 

__________________________________ 
WEDER MAKES CARNEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 


