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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMMA/BN n° 001, DE 27 DE JANEIRO DE 2022. 

 
Estabelece os procedimentos para a regularização e o 

licenciamento ambientais a serem realizados junto a 

Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA de 

empreendimentos/e ou atividades por meio do Relatório 

Ambiental Simplificado – RAS. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições 

conferidas, pela Lei Orgânica Municipal, em seu art. 152 inciso II; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de definição dos procedimentos de licenciamento 

ambiental municipal, garantindo maior controle, qualidade, agilidade e transparência; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de modernização dos procedimentos 

administrativos de licenciamento, a fim de aperfeiçoar a prestação dos serviços prestados 

por esta Secretaria; 
 

CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública, dispostos no 

art. 37 da Constituição Federal, especialmente, os da eficiência, legalidade e publicidade. 
 

CONSIDERANDO a Resolução CONAMA nº 237/1997, que prevê a possibilidade de 

estabelecer procedimentos específicos para o licenciamento ambiental, observadas a 

natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e também 

atribui ao órgão ambiental municipal o licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades de impacto local; 
 

CONSIDERANDO a Resolução COEMA nº 162, de 02 de fevereiro de 2021, que 

estabelece critérios, procedimentos e tipologias para o licenciamento ambiental de 

atividades, obras e empreendimentos que causem ou possam causar impacto de âmbito 

local e determina outras providências; 
 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 215, de 17 de Dezembro de 2015 que institui o 

licenciamento ambiental no âmbito do Município de Brasil Novo/PA e dá outras 

providências;  
 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 164, de 22 de Maio de 2013 e Lei 

Municipal 243, de 15 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a instituição do Código 

Municipal de Meio Ambiente/PA; 
 

CONSIDERANDO a lei municipal n° 307, de 25 de Maio de 2021 que dispõe sobre a 

cobrança de taxas decorrentes das atividades de licenciamento, fiscalização e 

monitoramento, em virtude do controle da qualidade ambiental e do exercício do Poder 

de Polícia Ambiental de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA 

do município de Brasil Novo;  

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-cascavel-pr
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/cascavel/lei-ordinaria/2001/330/3305/lei-ordinaria-n-3305-2001-institui-o-licenciamento-ambiental-no-ambito-do-municipio-de-cascavel-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/cascavel/lei-ordinaria/2012/614/6141/lei-ordinaria-n-6141-2012-dispoe-sobre-a-instituicao-do-codigo-municipal-de-saude-de-cascavel-pr
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CONSIDERANDO o Decreto n° 187, de 15 de junho de 2021, que 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. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer os procedimentos para a regularização e o licenciamento 

ambiental a serem realizados por meio do Relatório Ambiental Simplificado/RAS, das 

atividades constantes no anexo único desta Instrução Normativa. 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 2º. O processo de Licenciamento Ambiental de empreendimentos de pequeno 

potencial de impacto ambiental, sujeitos ao licenciamento, exigirá elaboração de Relatório 

Ambiental Simplificado - RAS e será realizado mediante Licença Ambiental Única – LAU, 

devendo ser renovada a cada 02 (dois) anos. 

 

§1º Havendo modificação da atividade/tipologia licenciada o empreendedor deverá 

comunicar a secretaria, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; 

 

§2° A Secretaria Municipal de Meio Ambiente comunicará o empreendedor acerca 

da necessidade de obtenção do ato administrativo previsto no caput deste Artigo. 

 

§3º A documentação a ser apresentada no âmbito do Licenciamento Ambiental será 

definidas pela Secretaria, mediante emissão de Termo de Referência - TR. 

 

Art. 3º. O processo de obtenção de Licença Ambiental Única-LAU, no âmbito do 

licenciamento ambiental, compreenderá as seguintes etapas: 

 

I - encaminhamento, por parte do empreendedor, de: 

 

a) Relatório Ambiental Simplificado - RAS; e 

 

b) declaração assinada com definição do enquadramento do empreendimento 

segundo critérios estabelecidos nesta instrução. 

 

II - emissão do Termo de Referência - TR elaborado pela Secretaria; 
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III - requerimento de licenciamento ambiental, pelo empreendedor, acompanhado 

dos documentos solicitados no Termo de Referência-TR; 

 

IV - análise pela Secretaria dos documentos encaminhados; 

 

V - realização de vistorias, em qualquer das etapas do procedimento de 

licenciamento, pela Secretaria; 

 

VI - emissão de parecer técnico e jurídico;  

 

VII - deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 

publicidade. 

 

Art. 4°. As demais atividades do empreendimento passíveis de licenciamento, 

conforme previsto da Resolução do COEMA n° 162/2021, devem ser solicitadas mediante 

licenciamento específico; 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 5°. Aplica-se o disposto nesta Instrução a todos os pedidos de licenciamentos 

em curso no Município de Brasil Novo/PA. 

 

Art. 6°. Os casos não previstos nesta Instrução devem observar subsidiariamente as 

normas e procedimentos estabelecidos pela legislação Federal, Estadual e Municipal 

vigente. 

 

Art. 7°. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

_______________________________ 
FERNANDO ROCCA DE ARAÚJO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
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