LEI MUNICIPAL Nº 1982, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
D.O.M. - ANO IV Nº 02 – Barcarena, 27/02/2004

Altera dispositivos da Lei Nº 1.970, de 27 de
dezembro de 2002 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARGARENA, ESTADO DO PARÁ, estatui e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° A Lei nº 1.970, de 27 de dezembro de 2002, que instituí normas relativas
ao meio ambiente, de competência do Município de Barcarena, passa à vigorar com
alterações constantes desta Lei.
Art. 2° Fica revogado o Título IV, da lei nº 1970, de 27 de dezembro de 2002.
Art. 3° O Título V, passa a ser Título IV, renumerados os seus artigos para,
respectivamente, 9°, 10, 11, 12 e 13.
Art. 3° O Título VI da Lei nº 1"970, de 27 de dezembro de 2002, passa a vigorar,
na qualidade de Título V, com os seguintes dispositivos, devidamente renumerado como,
artigos 14 a 37:
"Art. 14 São instrumentos da Política Municipal do Meio Ambiente:
I- as normas urbanísticas e de controle ambiental;
II- o zoneamento ambiental;
III -os espaços territoriais especialmente protegidos;
IV - o monitoramento ambiental;
V- a educação ambiental;
VI - a pesquisa científica e tecnológica;
VII -a participação popular;
VIII -o direito à informação;
IX - o licenciamento ambiental;
X - a autorização e a concessão administrativas;
XI - a avaliação dos impactos ambientais;
XII -o termo de ajustamento de conduta;
XIII -o termo de compromisso;
XIII -as audiências públicas;
XIV -a fiscalização ambiental;
XV -o cadastro técnico de atividades e instrumentos de defesa ambiental;

XVI - os estímulos e incentivos;
XVII - as sanções administrativas;
XVIII - o fundo municipal do meio ambiente.
Art. 15 O uso dos recursos naturais ambientais existentes no território sob
jurisdição do Município de Barcarena, obedecerá aos critérios e restrições impostas pelas
normas gerais federais, complementadas pelas normas editadas pelo Estado do Pará e
pelas normas locais, quer de caráter urbanísticas ou ambientais.
Art. 16 O zoneamento ambiental tem por fim disciplinar o uso do solo urbano,
visando a ordenação do seu uso e ocupação e a proteção de áreas de significativo interesse
ambiental.
Parágrafo único. O zoneamento urbano obedecerá as normas urbanísticas e
ambientais em vigor.
Art. 17 São espaços territoriais especialmente protegidos, os ecossistemas
transformados em Patrimônio Municipal, as áreas de preservação permanentes e as
unidades de conservação.
Parágrafo único. Às áreas de preservação permanente, aplicam-se as disposições
do Código Florestal em vigor.
Art. 18 O monitoramento ambiental tem por objetivo acompanhar a qualidade dos
recursos ambientais, com o objetivo de assegurar a sua qualidade satisfatória, para as
presentes e futuras gerações.
Parágrafo único. Na execução do monitoramento, o órgão ambiental municipal
utilizará, especialmente, as normas ambientais em vigor.
Art. 19 O órgão ambiental municipal, poderá sujeitar ao automonitoramento, as
obras e atividades, utilizadoras e exploradoras de recursos ambientais, consideradas
efetivas ou potencialmente poluidoras, bem como capaz de causar significativas
degradação ambiental
Art. 20 A educação ambiental tem por fim informar a população local quanto aos
seus deveres e direitos relativos a qualidade satisfatória do meio ambiente.
Parágrafo único. A educação ambiental, será desenvolvida em todos os níveis de
educação formal e informal.
Art. 21 O Poder Público Municipal, promoverá e incentivará o desenvolvimento
científico e tecnológico, em material ambiental.
Art. 22 Fica assegurada a participação popular nas decisões relacionadas ao meio
ambiente, especialmente através da:
I - representação majoritária da sociedade civil organizada, no Conselho
Municipal do Meio Ambiente - COMAM; e
II - consulta a população circunscrita à área dê implantação de Obras e atividades,
através de realização de audiência pública;

Art. 23 O Poder Público Municipal, assegurará o direito a informação através da
ampla divulgação das ações que tenham por objeto uso dos recursos ambientais,
especialmente garantidos:
I - o acesso pleno aos atos e processos administrativos; e
II - a publicação, no Diário Oficial do Município, no jornal de grande circulação
local e a afixação da informação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.
§ 1º O requerimento de licença ambiental, seu deferimento ou indeferimento e a
respectiva renovação, será publicada:
I - para as atividades e obras que exigirem a elaboração de estudo de impacto
ambiental e respectivo relatório -EIA/RIMA ou identificadas pelo órgão
ambiental municipal, como de significativo impacto ambiental, no Diário Oficial
do Município e no jornal de grande circulação local, uma só vez, nos modelos e
prazos previstos na Resolução/CONAMA nº 06, de 24 de janeiro de 1986, sob
responsabilidade do interessado; e
§ 2º O requerimento de licença ambiental e de autorização administrativa, seu
deferimento ou indeferimento e a respectiva renovação, para as atividades e obras que
dispensarem a elaboração do EIA/RIMA ou que não forem identificadas pelo órgão
ambiental municipal, como de significativo impacto ambiental, serão publicados no
Diário Oficial do Município, mensalmente, uma só vez, na forma de relação, sob
responsabilidade do órgão ambiental municipal.
§ 3º A publicação dos demais atos administrativos aplicados ao controle do meio
ambiente, será de responsabilidade do órgão ambiental municipal e ocorrerá sob a forma
de extrato, no Diário Oficial do Município, mensalmente, uma só vez.
Parágrafo único. O disposto neste artigo será objeto de regulamentação, por
decreto do Poder Executivo Municipal.
Art. 24 A construção, instalação, funcionamento, ampliação e reforma de obras
ou atividades, utilizadoras e exploradoras de recursos naturais ambientais, consideradas
efetivas ou potencialmente poluidoras, bem como capazes de causar significativa
degradação ambiental, sob qualquer forma, sujeitam-se aos seguintes instrumentos:
I -ao procedimento de licenciamento ambiental;
II -a autorização administrativa;
III - a concessão de direito real de uso.
Parágrafo único. As obras e atividades sujeitas aos instrumentos a que se referem
os incisos I e 11, deste artigo, serão definidas por ato do COMAM, incluindo-se, desde
logo, nas mencionadas no inciso 1, as previstas pela Resolução/CONAMA nº 237, de 19
de dezembro de 1997.
Art. 25 O procedimento de licenciamento ambiental, tem por fim a aplicação das
normas ambientais e urbanísticas em vigor e constituí-se das seguintes licenças:
I- Licença prévia,

II - Licença de Instalação;
III - Licença de Operação;
§1º A Licença Prévia (LP) terá por objeto, aprovar a concepção da obra ou da
atividade, quanto a localização, instalação e operação, de acordo com os planos, projetos
e programas apresentados, definindo as medidas de controle ambiental e as
condicionantes técnicas para a emissão da Licença de Instalação.
§2º A Licença de Instalação (LI) terá por objeto a autorizar a instalação da obra
ou atividade, após a verificação do cumprimento das medidas de controle ambiental e das
condicionantes técnicas definidas para sua operação.
§3º A Licença de operação (LO) terá por objeto autorizar a operação da atividade
ou obra, após a. verificação do cumprimento das medidas de controle ambiental e das
condicionantes técnicas, definidas para a sua emissão.
§4° A concessão das Licenças previstas neste artigo, obedecerão, aos
procedimentos e prazos, previstos em decreto, do Poder Executivo Municipal.
Art. 26 O órgão ambiental municipal, poderá emitir autorização administrativa
para o exercício de atividades, que se realizarem de forma transitória, na sua zona urbana,
tais como :
I - para o transporte de substâncias/produtos e resíduos perigosos;
II - para a visitação em unidades de conservação;
III - para a realização de pesquisas científicas em unidades de conservação;
IV - para a supressão de vegetação em área de preservação permanente;
V - para o uso da água.
Parágrafo único. O Poder Público, poderá definir por decreto, outras atividades
sujeitas a emissão da autorização.
Art. 27 As Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, serão emitidas uma única
vez, sendo a Licença' de Operação, renovada em cada exercício civil, após a sua emissão.
Art. 28 Os procedimentos para a emissão das licenças ambientais, autorizações e
concessões de direito real de uso, serão estabelecidos em decreto do Poder Executivo
municipal.
Art. 29 As atividades e obras sujeitas ao procedimento do licenciamento
ambiental, ficam dispensadas das licenças urbanísticas.
Parágrafo único." As· licenças ambientais serão emitidas tendo por fundamento
as normas urbanísticas e as normas ambientais, em vigor.
Art. 30 Os impactos ambientais, serão avaliados através da elaboração de estudos
específicos, especialmente do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório
EIA/RIMA, nos casos de obra e atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente.

§1° Considera-se impacto ambientai, qualquer processo de degradação ou
poluição, incidente sobre quaisquer dos recursos naturais ambientais.
§2° Considera-se de significativa degradação ambiental, as obras e atividades
listadas pela Resolução CONAMA nº 01, de 23 de Janeiro de 1986.
§3° A avaliação dos impactos ambientais inclui os recursos naturais ambientais já
degradados ou poluídos e terá por objetivo alcançar a sua recuperação.
§4° A avaliação dos impactos ambientais é condição indispensável ao
procedimento do licenciamento ambiental.
Art. 31 O termo de ajustamento de conduta e o termo de compromisso, tem por
fim assegurar o cumprimento de normas legais, administrativas e técnicas, relativas a
qualidade satisfatória do meio ambiente observado o disposto na legislação federal em
vigor.
Parágrafo único. Os termos previstos neste artigo terão sempre por objeto, além
de outros, a recuperação ou recomposição do meio ambiente poluído ou degradado.
Art. 23 A fiscalização ambiental tem por fim propiciar o cumprimento das normas
ambientais em vigor e será exercida, pelo órgão ambiental municipal.
Parágrafo único. Os demais órgãos públicos municipais e o cidadão em geral,
poderão exercer a fiscalização ambiental através de comunicação ao órgão ambiental
municipal, de ato ou fato, danoso ao meio ambiente.
Art. 33 O órgão ambiental municipal, manterá atualizado o cadastro dos
consultores ambientais e o cadastro das atividades e obras efetivas ou potencialmente
poluidoras ou capazes de causar significativa degradação ambiental sob qualquer forma.
Art. 34 O Poder Executivo Municipal incentivará ações, de caráter público ou
privado, que visem à proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente e a utilização
sustentável dos recursos naturais ambientais, mediante a concessão de vantagens fiscais
e creditícias.
Parágrafo único. A concessão das vantagens mencionadas neste artigo, ficam
condicionadas a obtenção da licença ou da autorização ambiental.
Art. 35 Considera-se infração administrativa ambiental, a inobservância de
qualquer preceito de lei federal, estadual ou editada pelo Município de Barcarena relativas
as limitações impostas ao uso dos recursos naturais ambientais e, em especial, as condutas
assim caracterizadas, na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, com as suas correspondentes sanções.
Art. 36 A apuração de responsabilidade ambiental administrativa, pelo
cometimento de infração ambiental, terá por fim, sempre que possível, a recuperação do
meio ambiente lesado.
Art. 37 A responsabilidade administrativa ambiental, será apurada de
conformidade com o processo administrativo estabelecido em decreto do Poder Executivo
Municipal.”

Art. 4º Fica acrescido o acrescido o Título VI com a seguinte redação:
“DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 38 Ficam sujeitas as disposições desta Lei, as pessoas físicas e jurídicas,
inclusive órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais, que pretendem a
instalação, o funcionamento, a ampliação e a reforma de obras ou atividades, utilizadoras
e exploradoras de recursos naturais ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente
poluidoras, bem como capazes de causar significativa degradação ambiental, sob
qualquer forma.
Art. 39 O Poder Executivo Municipal, no exercício regular do poder de polícia
administrativa ambiental cobrará taxas e tarifas, conforme o previsto em lei específica.
Parágrafo único. As taxas e tarifas tem por fim o ressarcimento dos custos estatais,
no exercício das atividades de controle preventivo inerentes ao poder de polícia
administrativa ambiental.
Art. 40 O Município de Barcarena, poderá firmar convênio com o Estado do Pará
e com a União, quanto ao exercício de suas competências na gestão ambiental, no
território sob a sua jurisdição.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposição
em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA DO ESTADO DO
PARÁ, em 19 de DEZEMBRO de 2003

LAURIVAL MAGNO CUNHA
Prefeito Municipal de Barcarena

