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PALMAS - TO

 Última capital planejada do Século XX. Inaugurada em 20 de maio de 1989 e instalada em 1º 

de janeiro de 1990;

https://youtu.be/lHFp6F_2Mdk

 População: 272.726 (Estimativa IBGE para 2015).

Gestão Ambiental Municipal:

 Órgão Ambiental Municipal e Política Ambiental Municipal instituídos por meio de Lei em 2001;

 Descentralizada da Gestão Ambiental Municipal atua em:

 Licenciamento Ambiental;

 Fiscalização Ambiental

 Monitoramento Ambiental;

 Educação Ambiental;

 Projetos e captação de recursos.

https://youtu.be/lHFp6F_2Mdk


PROCESSO DE URBANIZAÇÃO BRASILEIRO

 Evolução da População Urbana e Rural no Brasil

Fonte: IBGE



LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 O licenciamento ambiental surgiu como instrumento visando ao controle
das atividades potencialmente poluidoras ou nocivas ao meio ambiente,
buscando possibilitar o equilíbrio entre as atividades econômicas e a
proteção ambiental.

 O Conceito é apresentado na resolução 237/96 do CONAMA:

I – licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
(Inciso I, Art. 1º, Resolução 237/96, CONAMA)

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO X PROTEÇÃO AMBIENTAL



POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE –

LEI Nº 6.938/1981

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

III - a avaliação de impactos ambientais;

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras;

Art 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados

efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer

forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento

por órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras

licenças exigíveis.



CONSTITUIÇÃO FEDERAL (1988)

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

Municípios:

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

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

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as

presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;



LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011

A Lei Complementar 140, de 08 de dezembro de 2011 visou reduzir os
conflitos de competências, especialmente no tocante à seara do

licenciamento ambiental, bem como consolidou os fundamentos para a

gestão ambiental plena dos Municípios. Nesse sentido, a gestão

ambiental dos Municípios ganha destaque não somente pelo

reconhecimento de suas competências

 Cooperação – Previsão de instrumentos de cooperação como
Consórcios, Convênios e acordos de cooperação técnica entre

órgãos públicos, inclusive com a delegação de competência do

órgão ambiental estadual para municípios que tenham capacidade

institucional para o licenciamento de atividades originariamente
atribuídas ao Estado.



LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011

Art. 9o São ações administrativas dos Municípios:

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei

Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

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);

XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei

Complementar, aprovar:

a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas

públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas
de Proteção Ambiental (APAs); e

b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em

empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.



PROBLEMÁTICA DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL MUNICIPAL

 Falta de priorização da Política Ambiental;

 Integração das políticas de ordenamento do território – gestão urbana e ambiental;

 Competitividade entre entes federados – falta de cooperação;

 Falta de capacidade institucional de municípios para implementação da política

ambiental:

 Instrumentos de gestão;

 Informações territoriais e ambientais;

 Banco de dados e informações;

 Técnicos capacitados;

 Recursos materiais e humanos.

 Falta de uma norma que unifique os procedimentos de Licenciamento, valoração de

impacto ambiental e definição do Impacto Local.



VANTAGENS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
MUNICIPAL

 Integração entre a política urbana e ambiental (Planos
Diretores/Licenciamento);

 Qualidade técnica da análise e melhoria da qualidade ambiental

do município, em função do conhecimento local;

 Redução dos custos tanto para o empreendedor, quanto para o

poder público;

 Celeridade na tramitação dos processos de licenciamento, tendo

em vista a proximidade entre o interessado e o órgão ambiental;

 Possibilidade de monitoramento constante ao longo das etapas de

instalação e operação dos empreendimentos;

 Fortalecimento da fiscalização local e consequente redução do
quantitativo de empreendimentos irregulares - sem licença

ambiental.



DESAFIOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
MUNICIPAL
 Implementar de fato a cooperação entre os entes federados, a partir do

SISNAMA, com competências claras e definidas, com a capacitação e

fortalecimento da gestão local;

 Priorização da gestão ambiental no âmbito municipal, a partir da aplicação de

recursos e destinação de recursos específicos, tais como a TCFA, que precisam

ser descentralizados;

 Implementar o licenciamento ambiental como instrumento interdisciplinar

integrado ao licenciamento urbano;

 Desburocratização dos processos de licenciamento, sem comprometer a

qualidade técnica dos processos (Qualidade dos Estudos ambientais);

 Fortalecimento do monitoramento ambiental – acompanhamento dos

empreendimentos;

 Modernização/informatização dos processos de licenciamento ambiental,

integrado a implementação de um Sistema de Informações que integre as

informações ambientais dos diversos entes federados.


