
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS

ANO I – Nº0100 – PARNAMIRIM, RN, 22 DE OUTUBRO DE 2010 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

C O N V O C A Ç Ã O

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS, do Município de Parnamirim/RN,
no uso de suas atribuições legais, convoca o servidor, abaixo rela-
cionado, para retorno ao trabalho, no prazo de 15(quinze) dias. 

O não comparecimento, no prazo previsto, acarretará em de-
missão por abandono de emprego, conforme art. 202, § 3º da Lei
nº. 140/69, do Estatuto do Servidor Público.

Parnamirim, 21 de Outubro de 2010.

FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

CONSELHO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE – COMPLUMA
RESOLUÇÃO Nº 01/2010

Dispõe sobre licenciamento ambiental; competência do
Município de Parnamirim; listagem de atividades sujeitas ao li-
cenciamento; Estudos Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental
e Relatório de Impacto Ambiental.

O Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente (COMPLUMA), no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 4º, inciso IV, do Decreto Municipal n° 5.545, de
01 de Outubro de 2009, e tendo em vista o disposto em seu
Regimento, e

Considerando a orientação da Procuradoria Geral do Município
de Parnamirim e a necessidade de estabelecer procedimentos e
critérios para serem utilizados no licenciamento ambiental muni-
cipal, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento
como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política
Municipal do Meio Ambiente;

Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de li-

cenciamento ambiental os instrumentos de gestão ambiental, vi-
sando o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua;

Considerando a necessidade de se compatibilizar os parâme-
tros do Licenciamento em âmbito municipal com o disposto para
o Licenciamento em âmbito estadual, de acordo com o que dispõe
a Lei Complementar Estadual n° 272/2004 e alterações, Resolução
CONEMA 04/2009;

Considerando a necessidade de se compatibilizar os parâme-
tros do Licenciamento em âmbito municipal com o disposto na
Resolução CONAMA 237/97;

Considerando a necessidade de regulamentação de aspectos
do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Municipal de
Meio Ambiente;

Considerando a necessidade de ser estabelecido critério para
exercício da competência para o licenciamento a que se refere o
artigo 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguin-

tes definições:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo
pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização,
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e ativida-
des 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.

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão am-
biental competente, estabelece as condições, restrições e medidas
de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreen-
dedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e
operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação am-
biental.

III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relati-
vos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação,
operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apre-
sentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais co-
mo: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, re-
latório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de ma-
nejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar
de risco.

IV - Impacto Ambiental Local: é todo e qualquer impacto am-
biental que afete diretamente (área de influência direta do proje-
to), no todo ou em parte, apenas o território do município. 

Art. 2º - A localização, construção, instalação, ampliação, mo-
dificação e operação de empreendimentos e atividades utilizado-
ras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencial-
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mente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão
de prévio licenciamento da SEMUR, sem prejuízo de outras licen-
ças legalmente exigíveis.

§ 1º - Estão sujeitos ao licenciamento ambiental municipal os
empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte
integrante desta Resolução.

§ 2º - Caberá a SEMUR definir os critérios de exigibilidade, o
detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em con-
sideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e
outras características do empreendimento ou atividade.

Art. 3º - A licença ambiental para empreendimentos e ativida-
des consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de signifi-
cativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impac-
to ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambien-
te (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realiza-
ção de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regu-
lamentação.

Parágrafo único. ASEMUR, verificando que a atividade ou em-
preendimento não é potencialmente causador de significativa de-
gradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais perti-
nentes ao respectivo processo de licenciamento.

Art. 4º - Compete a SEMUR o licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e da-
quelas que lhe foram delegadas por convênio.

Art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em
um único nível de competência.

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de
controle, expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do pla-
nejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua con-
cepção e localização, atestando a viabilidade ambiental e estabe-
lecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos
nas próximas as de sua implementação;

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do em-
preendimento ou atividade de acordo com as especificações cons-
tantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as me-
didas de controle ambientais e demais condicionantes, da qual cons-
tituem motivo determinante;

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da ativi-
dade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumpri-
mento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de
controle ambiental e condicionante determinados;

IV - Licença Simplificada (LS) – concedida para a localização,
instalação, implantação e operação de empreendimentos e ativi-
dades de micro e pequeno portes, que não apresentem significati-
vo potencial poluidor ou de caráter temporário, que não impli-
quem instalações permanentes;

V - Licença de Regularização de Operação (LRO) – De caráter
corretivo e transitório, destinado a disciplinar, durante o processo
de licenciamento ambiental, o funcionamento de empresas e ativi-
dades em operação e ainda não licenciadas, para permitir a conti-
nuidade da operação, sem prejuízo de responsabilidade adminis-
trativa cabível;

VI - Licença de Instalação e Operação (LIO) – Concedida pa-
ra empreendimentos cuja instalação e operação ou ocorram simul-
taneamente;

VII - Licença de Alteração (LA) – concedida para alteração, am-
pliação ou modificação do empreendimento ou atividade regula-
mente existente;

VIII – Autorização Especial (AE) – autoriza a instalação e ope-
ração de atividades temporárias, tais como: shows, eventos cultu-
rais, religiosos, políticos, dentre outros.

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedi-
das isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, caracte-
rísticas e fase do empreendimento ou atividade.

Art. 9º - O COMPLUMAdefinirá, quando necessário, licenças
ambientais específicas, observadas a natureza, características e
peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a com-
patibilização do processo de licenciamento com as etapas de pla-
nejamento, implantação e operação.

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obede-
cerá às seguintes etapas:

I - Definição pela SEMUR dos documentos, projetos e estudos
ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento cor-
respondente à licença a ser requerida;

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor,
acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais per-
tinentes, dando-se a devida publicidade;

III - Análise pela SEMUR, integrante do SISNAMA, dos do-
cumentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a rea-
lização de vistorias técnicas, quando necessárias;

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pela SE-
MUR, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da
análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados,
quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso
os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regu-
lamentação pertinente;

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pela
SEMUR, decorrentes de audiências públicas, quando couber, po-
dendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e
complementações não tenham sido satisfatórios;

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber,
parecer jurídico;

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dan-
do-se a devida publicidade.

§1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá cons-
tar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declaran-
do que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em
conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do so-
lo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação
e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.

§ 2º - No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao es-
tudo de impacto ambiental - EIA, se verificada a necessidade de no-
va complementação em decorrência de esclarecimentos já presta-
dos, conforme incisos IV e VI, a SEMUR, mediante decisão moti-
vada e com a participação do empreendedor, poderá formular no-
vo pedido de complementação.
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Art. 11 - Os estudos necessários ao processo de licenciamento
deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às
expensas do empreendedor.

Parágrafo único - O empreendedor e os profissionais que subs-
crevem os estudos previstos no caput deste artigo serão respon-
sáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções
administrativas, civis e penais.

Art. 12 – ASEMUR definirá, se necessário, procedimentos es-
pecíficos para as licenças ambientais, observadas a natureza, ca-
racterísticas e peculiaridades da atividade ou empreendimento e,
ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as eta-
pas de planejamento, implantação e operação.

§ 1º - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplifi-
cados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial
de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelo COM-
PLUMA.

§ 2º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamen-
to ambiental para pequenos empreendimentos e atividades simila-
res e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvol-
vimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental com-
petente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjun-
to de empreendimentos ou atividades.

§ 3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simpli-
ficar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades
e empreendimentos que implementem planos e programas volun-
tários de gestão ambiental,visando a melhoria contínua e o apri-
moramento do desempenho ambiental.

Art. 13 - O custo de análise para a obtenção da licença ambien-
tal deverá ser estabelecido por Resolução COMPLUMA ou pelo
Código Ambiental visando o ressarcimento, pelo empreendedor,
das despesas realizadas pela SEMUR.

Parágrafo único. Facultar-se-á ao empreendedor acesso à pla-
nilha de custos realizados pela SEMUR para a análise da licença.

Art. 14 – A SEMUR analisará distintamente o processo de li-
cenciamento ambiental em até 6 meses para cada modalidade de
licença, em função das peculiaridades da atividade ou empreendi-
mento, bem como para a formulação de exigências complementa-
res, a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferi-
mento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver
EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12
(doze) meses.

§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será
suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complemen-
tares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados,
desde que justificados e com a concordância do empreendedor e
da SEMUR.

Art. 15 - O empreendedor deverá atender à solicitação de es-
clarecimentos e complementações, formuladas pelo órgão ambien-
tal competente, dentro do prazo máximo de 3 (três) meses, a con-
tar do recebimento da respectiva notificação.

Parágrafo Único - O prazo estipulado no caput poderá ser pror-

rogado, desde que justificado e com a concordância do empreen-
dedor e da SEMUR.

Art. 16 - O não cumprimento dos prazos estipulados nos arti-
gos 14 e 15, respectivamente, sujeitará o licenciamento à ação do
órgão que detenha competência para atuar supletivamente e o em-
preendedor ao arquivamento de seu pedido de licença.

Art. 17 - O arquivamento do processo de licenciamento não
impedirá a apresentação de novo requerimento de licença, que de-
verá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10, me-
diante novo pagamento de custo de análise.

Art. 18 – A SEMUR, através de Portaria, estabelecerá os pra-
zos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no res-
pectivo documento, levando em consideração o disposto na
Resolução CONAMA 237/97

Art. 19 – A SEMUR, mediante decisão motivada, poderá mo-
dificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação,
suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou
normas legais;

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que
subsidiaram a expedição da licença;

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

Art. 20 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, aplicando seus efeitos aos processos de licenciamento em tra-
mitação na SEMUR, revogadas as disposições em contrário. 

Sala de Seções do Conselho Municipal de Planejamento Urbano
e Meio Ambiente (COMPLUMA), em 01 de fevereiro de 2010. 

ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL
Presidente do Conselho
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Potencial Poluidor: P ð Pequeno
M ð Médio
G ð Grande

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

(1) Para as atividades ou empreendimentos cujo porte é defini-
do por mais de um parâmetro, será exigido o atendimento a todos
eles para serem considerados de impacto local;

(2)As atividades a serem desenvolvidas nos assentamentos se-
rão enquadradas de acordo com as suas especificidades quando do
seu licenciamento individual.

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO 
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E MEIO AMBIENTE – COMPLUMA

RESOLUÇÃO Nº 02/2010

Estabelece parâmetros e critérios para classificação,segundo o
porte e potencial poluidor/degradador, dos empreendimentos e
atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou ainda que, de
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, para fins es-
tritos de enquadramento visando à determinação do preço para aná-
lise dos processos de licenciamento ambiental.

O Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente (COMPLUMA), no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 4º, inciso IV, do Decreto Municipal n° 5.545, de
01 de Outubro de 2009;

R E S O L V E:

Art. 1º. Para fins estritos de determinação de preço de que tra-
ta o artigo 54 do Código do Meio Ambiente, as atividades e em-
preendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou ainda que,
de qualquer forma, possam causar degradação ambiental são en-
quadrados genericamente, de acordo com o seu porte e potencial
poluidor/degradador, segundo as tabelas constantes do Anexo Úni-
co desta Resolução.

§ 1º. Em qualquer caso, o empreendedor poderá solicitar a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
(SEMUR), mediante requerimento fundamentado tecnicamente,
a revisão do enquadramento de porte e potencial poluidor/degra-
dador do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento
que tenha sido enquadrado de forma genérica, em função das pe-
culiaridades do empreendimento ou atividade em questão e das
características ambientais locais, ficando assegurado o direito de
recurso ao COMPLUMA.

§ 2º. Os enquadramentos de que trata o caput deste artigo não
isentam o empreendedor da responsabilidade da apresentação dos
estudos ambientais previstos na legislação vigente.

Art. 2º. Após as análises dos estudos ambientais, de acordo
com as especificidades do empreendimento e do ambiente onde se
pretende implantar este, aquele poderá rever o enquadramento ini-
cial, visando à proteção ao meio ambiente.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Sala de Seções do Conselho Municipal de Planejamento Urbano
e Meio Ambiente (COMPLUMA), em 01 de fevereiro de 2010. 

ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL
Presidente do Conselho

ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO COMPLUMANº 02/2010
– VERSÃO JANEIRO/2010

PORTE E POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR
DAS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS

Para fins de enquadramento do empreendimento e/ou ativida-
de visando à determinação do preço da análise dos processos de li-
cenciamento ambiental, devem ser considerados o porte do em-
preendimento e o potencial poluidor/degradador do empreendi-
mento ou atividade. 

O porte dos empreendimentos está dividido em cinco catego-
rias: Micro (Mc), Pequeno (Pq), Médio (Md), Grande (Gr) e
Excepcional (Ex). 

No caso específico de carcinicultura, em função dos critérios
estabelecidos na Resolução CONAMA 312/2002 e das peculiari-
dades desses empreendimentos no Estado, a categoria excepcio-
nal subdivide-se em classe I e classe II. Os parâmetros adotados
para classificação são: área do projeto, comprimento das instala-
ções, vazão, capacidade de armazenamento,quantidade de empre-
gados, investimento, entre outros, conforme indicado nas tabelas
de enquadramento, sendo as respectivas faixas defi-
nidas em função do tipo da atividade/empreendimento. 

Com relação ao enquadramento das atividades que apresen-
tam dois ou três parâmetros de classificação para o porte, deverão
ser adotados os seguintes critérios:

a) Dois Parâmetros: quando ocorrer o enquadramento em dois
parâmetros diferentes, classificar o empreendimento/atividade no
porte intermediário, sempre que esse possa ser facilmente deter-
minado. Caso contrário, devem ser seguidas as orientações a se-
guir:

1. Primeiro Porte, Micro e Segundo Porte, Grande: adotar Porte
Geral

PEQUENO; 

2. Primeiro Porte, Pequeno e Segundo Porte, Excepcional:
adotar Porte Geral MÉDIO;

3. Portes ‘vizinhos’, tais como Micro e Pequeno ou Médio e
Grande ou Pequeno e Médio: adotar o maior dos dois.

Tabela 1: DETERMINAÇÃO DO PORTE GERAL PARA
EMPREENDIMENTOS CLASSIFICADOS A PARTIR DE
DOIS PARÂMETROS

b) Três Parâmetros:

1. Quando o empreendimento/atividade se enquadrar em 2 (dois)
parâmetros de um mesmo porte será classificado como pertencen-
te ao mesmo, independentemente do terceiro;

2. Quando ocorrer o enquadramento em 3 (três) parâmetros di-
ferentes, classificar o empreendimento/atividade no porte interme-
diário.

Também foi inserido ponto de corte para algumas atividades
com impactos ambientais não significativos. Trata-se do porte mí-
nimo a partir do qual o empreendedor deverá licenciar o seu em-
preendimento. Abaixo desse valor, a dispensa é automática. Nesses
casos, o empreendedor somente deverá se dirigir a SEMUR se
houver necessidade de ser emitido algum documento atestando a
dispensa. No caso de atividades enquadradas por mais de um pa-
râmetro, o ponto de corte de dará por um deles, independentemen-
te do(s) outro(s), que poderá(ão) assumir qualquer valor, de acor-
do com exposto na tabela 4 deste documento.
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No caso de empreendimentos ou atividades localizadas em
Unidades de Conservação (UC) ou em áreas com legislação am-
biental federal, estadual ou municipal mais restritiva, não se aplica
o ponto de corte, sendo o enquadramento inserido na faixa de mi-
cro porte.

No que se refere ao potencial poluidor/degradador, com exce-
ção das atividades petrolíferas, as demais atividades são classifica-
das em pequeno (P), médio (M) ou grande (G), de acordo com suas
características, considerando as seguintes variáveis ambientais:
ar, água e solo/subsolo.

Para definição do potencial poluidor sobre o ar, estão conside-
rados os poluentes presentes, os efeitos da poluição sonora, a pre-
sença de odores e radiação eletromagnética. Em relação à água, con-
sideram-se, em especial, os potenciais dos poluentes presentes. Da
mesma forma, incluem-se sobre o solo os efeitos nos meios bióti-
co e socioeconômico, os tipos de resíduos gerados e a movimenta-
ção de terra, dentre outros. A resultante dessas três variáveis am-
bientais é o potencial poluidor/degradador geral da atividade ou em-
preendimento, utilizado para fins de enquadramento e determina-
do com o auxílio da tabela 2, a seguir:

Os critérios para classificação em P, M e G são os seguintes:

a) Ar:

P > Utilização de gás natural como combustível ou sem a gera-
ção de poluentes atmosféricos, sem poluição sonora e sem geração
de radiação eletromagnética. 

M > Poluição sonora, com ou sem a utilização de gás natural
como combustível, ou emissão de odores ou emissões esporádicas
de material particulado, geração de radiação eletromagnética não-
ionizante.

G > Emissões de material particulado, com ou sem poluição
sonora, ou queima de hidrocarbonetos, lenha, carvão vegetal ou mi-
neral, casca de coco, casca de castanha, bagaço de cana ou simila-
res, ou emissões evaporativas de BTEX (benzeno, tolueno, etil-
benzeno e xilenos), PAHs (hidrocarbonetos aromáticos policícli-
cos) ou TPHs (hidrocarbonetos totais de petróleo), possibilidade
de geração de emissão eletromagnética ionizante. 

b) Água:

P > Sem geração de efluentes líquidos ou com geração de ape-
nas esgotos sanitários.

M > Geração de esgotos sanitários e de efluentes industriais,
sem óleos e graxas, sem as substâncias presentes na Tabela X do
Art. 34 da Resolução CONAMAnº 357/05, alterada pela Resolução
CONAMAnº 397/08, moderado potencial de eutrofização, ou mo-
derada interferência física no corpo d’água ou moderado risco de
impacto na água, em caso de acidentes com vazamento de efluen-
tes líquidos e/ou resíduos sólidos para corpos d’água.

G > Geração de efluentes industriais com óleos e graxas e/ou
com as substâncias presentes na Tabela X do Art. 34 da Resolução
CONAMAnº 357/05, alterada pela Resolução CONAMAnº 397/08,
ou, ainda, com a presença de agrotóxicos ou efluentes de estabele-
cimentos de saúde, grande potencial de eutrofização, ou grande in-
terferência física no corpo d’água ou grande risco de impacto na
água, em caso de acidentes com vazamento de efluentes líquidos
e/ou resíduos sólidos para corpos d’água.

c) Solo e/ou Subsolo:

P > Apenas geração de resíduos inertes, domésticos, de escritó-
rio. Pouca movimentação de terra e pouca retirada de vegetação.
Pouco risco de interferência no meio antrópico do entorno do em-
preendimento ou atividade. 

M > Geração de resíduos não perigosos e não inertes, modera-
da movimentação de terra e de retirada de vegetação, moderado
risco de interferência no meio antrópico do entorno do empreendi-
mento ou atividade, moderada salinização do solo ou moderado pro-
cesso erosivo.

G > Geração de resíduos perigosos, incluindo resíduos de ser-
viços de saúde, grande movimentação de terra e de retirada de ve-
getação, grande risco de interferência no meio antrópico do entor-
no do empreendimento ou atividade, grande salinização do solo ou
grande processo erosivo.

Quando desenvolvidas mais de uma atividade na mesma pro-
priedade e pelo mesmo empreendedor, deverá ser considerado, pa-
ra efeito de enquadramento, sempre o maior potencial poluidor/de-
gradador de cada atividade no ar, na água e no solo e/ou subsolo, e
proceder à determinação do potencial poluidor/degradador geral de
todo o empreendimento, de acordo com a Tabela 2, anteriormente
apresentada. Adotar como porte do empreendimento o maior entre
as atividades envolvidas. Deverá ser concedida uma única licença
ambiental, contemplando todas as atividades. 

A Tabela 3, a seguir, apresenta uma lista não exaustiva das ati-
vidades ou empreendimentos cujo porte e potencial poluidor/de-
gradador, definidos com base nos critérios anteriormente citados,
estão indicados na Tabela 4.

Tabela 3: LISTA DAS ATIVIDADES
OU EMPREENDIMENTOS

Atividade ou Empreendimento Página

I Agricultura e Criação de Animais 
1Agricultura não Irrigada
2Avicultura
3Bovinocultura Extensiva
4Bovinocultura Intensiva
5Caprinovinocultura Extensiva
6Caprinovinocultura Intensiva
7Criação de cavalos, jumentos, mulas e similares
8Suinocultura
IIAqüicultura
1Aqüicultura Orgânica
2Carcinicultura (fora do estuário e sem captação 
de água ou lançamento de efluentes líquidos diretam
ente nesse ecossistema estuarino)
3Piscicultura em Tanque-Rede / Gaiola
4Piscicultura em Viveiro
5Ranicultura
IIIAtividades de Extração e Pesquisa de Bens Minerais
1Extração de areia, argila, cascalho, piçarro, saibro, 
caulim, diatomita e similares
2Extração de Gemas (águas-marinhas, turmalina…)
3Extração, Envase e Gasificação de Água Mineral
IVInfra-Estrutura
1Aeródromos (pistas de pouso e decolagem)
2Atracadouros e Píeres em águas interiores, 
excluindo-se as áreas estuarinas e marinhas
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3Estradas e Ferrovias
4Acessos
5Pontes, Viadutos
6Adutoras, Canais de Adução
7Penitenciárias
VConstrução Civil
1Barragens e Açudes
2Casas de Espetáculos/Shows
3Ginásios de Esportes
4Centros de Pesquisa e Escolas
5Condomínios 
6Conjuntos Habitacionais
7Supermercados e Shopping Centers
8Dragagem/Desassoreamento em águas interiores, 
excluindo-se as áreas estuarinas e marinhas
9Terraplenagem (em áreas que não objetivem 
licenciamento ambiental imediato)
10Obras de Contenção de Erosão
11Parques de Exposição 
12Clubes (inclusive de camping)
13Loteamentos e Desmembramentos
14Empreendimentos de Urbanização
15Estádio de Futebol
16Centro de Treinamento Esportivo, Vila Olímpica
17Centro de Convenções
VIEmpreendimentos Turísticos
1Resorts, Complexos Turísticos e Imobiliários
2Terminais Turísticos, Parques Temáticos, 
Estruturas de Lazer e similares 
3Pousadas 
4Hotéis e Flats
VIIServiços
1Postos de Revenda ou Abastecimento 
de Combustíveis Líquidos
2Postos de Revenda ou Abastecimento 
de Combustíveis Líquidos e GNV
3Postos de Revenda ou Abastecimento de GNV
4Sistemas de Limpeza de Fossas e Sumidouros e
Destinação Final de Efluentes Domésticos
5Armazenamento e Revenda de Recipientes
Transportáveis de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
VIIIAtividades de Saneamento Básico
1Sistemas de Abastecimento d’Água
2Sistemas de Esgotos Sanitários
3Sistemas de Drenagem de Águas Pluviais
IXTelecomunicações e Energia Elétrica
1Subestações de Energia Elétrica
2Linhas de Transmissão e Subtransmissão 
de Energia Elétrica
3Sistemas de Geração de Energia Elétrica
(eólica e solar)
4Sistemas de Geração de Energia Elétrica
(termoelétrica a gás natural, bagaço de 
cana-de-açúcar ou outro vegetal)
5Estações de Radiocomunicação
XTratamento de Resíduos Sólidos e Líquidos
1Aterros de Resíduos da Construção Civil
2Crematórios
3Sistemas de Tratamento de Efluentes
Líquidos Sanitários
4Emissário de Efluentes Líquidos (trecho terrestre)
5Estação de Transbordo
XIAtividades/Empreendimentos Diversos
1Readequação e/ou Modificações de Sistemas 
de Controle de Efluentes Líquidos Sanitários

2Comércio de Madeira (sem beneficiamento)
4Assentamentos de Reforma Agrária
(sem a atividade de Agricultura Irrigada)
5Jateamento sem Pintura
XIIAtividades Industriais de Transformação
1Fabricação de Produtos de Padaria, 
Confeitaria e Pastelaria, Massas
Alimentícias e Biscoitos
2Madeiras
3Mobiliário

RELAÇÃO DE ATIVIDADES OU EMPREENDIMEN-
TOS CONSIDERADOS DE IMPACTO LOCAL CLASSIFI-
CAÇÃO SEGUNDO O PORTE E O POTENCIAL POLUI-
DOR/DEGRADADOR
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Potencial Poluidor: P ð Pequeno
M ð Médio
G ð Grande

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
(1) Para as atividades ou empreendimentos cujo porte é defini-

do por mais de um parâmetro, será exigido o atendimento a todos
eles para serem considerados de impacto local;

(2) As atividades a serem desenvolvidas nos assentamentos se-
rão enquadradas de acordo com as suas especificidades quando do
seu licenciamento individual.

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE – COMPLUMA

RESOLUÇÃO Nº 03/2010

Dispõe sobre os valores para o licenciamento ambiental das a-
tividades a serem cobradas pela SEMUR.

O Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente (COMPLUMA), no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 4º, inciso IV, do Decreto Municipal n° 5.545, de 01
de Outubro de 2009, e tendo em vista o disposto em seu Regimento
Interno, e

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos e
critérios para serem utilizados no licenciamento ambiental munic-
ipal, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento
como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política
Municipal do Meio Ambiente;

Considerando a necessidade de se compatibilizar os parâmet-
ros do Licenciamento em âmbito municipal com o disposto para o
Licenciamento em âmbito estadual, de acordo com o que dispõe a
Lei Complementar Estadual n° 272/2004 e alterações, Resolução
CONEMA 04/2009;

Considerando a necessidade de se fixar valores para os pro-
cedimentos do Licenciamento Ambiental, visando assegurar a
análise dos processos na SEMUR;

Considerando a necessidade de regulamentação de aspectos
do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Municipal
de Meio Ambiente que ainda não foram definidos, RESOLVE: 

Art. 1º - Ficam aprovados os valores constantes na Tabela 1 para
fins estritos de determinação de preço de que trata o Código do Meio
Ambiente, das atividades e empreendimentos efetiva ou poten-
cialmente poluidores ou ainda que, de qualquer forma, possam
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causar degradação ambiental são enquadrados genericamente, de
acordo com o seu porte e potencial poluidor/degradador. 

Art. 2º - A Tabela 1 passa a fazer parte desta Resolução.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala de Seçoes do COMPLUMA, em 25 de fevereiro de 2010.

ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL
Presidente do Conselho

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
CONSELHO MUNICIPALDE PLANEJAMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE – COMPLUMA

RESOLUÇÃO Nº 05/2010

Dispõe sobre o procedimento sobre a dispensa de Licença
Ambiental Municipal

O Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente (COMPLUMA), no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 4º, inciso IV, do Decreto Municipal n° 5.545, de 01
de Outubro de 2009, e tendo em vista o disposto em seu Regimento
Interno, e considerando: 

que a Lei Municipal n.º 022/2007, reestrutura a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano de
Parnamirim - SEMUR, a qual desenvolve - dentre outras com-
petências - o licenciamento das atividades e/ou empreendimentos
considerados efetiva ou potencialmente causadores de degradação
ambiental, de forma direta ou indireta, de impacto local; 

que a SEMUR é o órgão central executivo responsável pela
gestão, planejamento, promoção, coordenação, controle e execução
da política de meio ambiente no município de Parnamirim;

o Convênio 01/2010 – Gestão Compartilhada, celebrado entre
o Governo do Estado e o Município de Parnamirim objetivando a
cooperação nas áreas de Licenciamento Ambiental; 

a necessidade de, por meio de Resolução, detalhar os critérios
de exigibilidade de Licenciamento Ambiental, estabelecendo os ca-
sos de desprezível impacto ambiental, os quais poderão ser dis-
pensados de Licenciamento Ambiental Municipal; 

a intenção de simplificar os procedimentos para agilizar o
Licenciamento Ambiental Municipal; 

RESOLVE: 

DA DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MU-
NICIPAL

Art. 1º. Adispensa de licenciamento ambiental municipal se dará
no processo de licenciamento ambiental, autuado conforme a leg-
islação em vigor, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

I – Análise da documentação apresentada, constatando que a a-
tividade não se enquadra na Resolução COMPLUMA n° 02/2010;

II – Realização de vistoria e elaboração do respectivo relatório
de vistoria; 

III – Elaboração de parecer técnico, caracterizando a área e a a-
tividade, concluindo que as ações impactantes são desprezíveis e
sugerindo, desta forma, a dispensa de LAM; 

IV – Decisão sobre o fornecimento da certidão de dispensa de
LAM pela Assessoria Jurídica e pelo Secretário Municipal de Meio
Ambiente e do Desenvolvimento Urbano de Parnamirim, devendo
constar no processo. 

IV – Elaboração de certidão de dispensa de LAM, a ser envia-
da ao requerente, conforme modelo do anexo I. 

Art. 2º - Fica estabelecido o modelo de Certidão de Dispensa de
LAM, conforme o Anexo único desta resolução. 

Art. 3º. A Certidão de Dispensa de LAM será emitida em 3
(três) vias (1ª para o requerente; 2ª para processo e 3ª para arquivo)
e identificada de forma numérica, validada por selo confeccionado
com o formato e conteúdo já constante nos atos administrativos da
SEMUR. 

Art. 4º - Enquadram-se nesta resolução, aqueles constatados pela
área técnica como possuindo desprezível impacto ambiental.

Parágrafo único. Considera-se desprezível impacto ambiental
aquele que não causar risco ao meio ambiente e ao Sistema Municipal
de Meio Ambiente. 

Art. 5º. As atividades e/ou empreendimentos dispensados de
Licença Ambiental Municipal, não estão isentos das demais licenças
e autorizações legalmente cabíveis, bem como da observância do
disposto nas normas ambientais vigentes, sujeitando-se o requer-
ente da dispensa de licença, pessoa física ou jurídica, às sanções pre-
vistas na Lei Federal 9.605/98. 

Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Seções do COMPLUMA, em 18 de agosto de 2010.

ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL
Presidente do Conselho

ANEXO I 
MODELO DE CERTIDÃO DE DISPENSADE LICENCI-

AMENTO 
AMBIENTAL MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL MUNICIPAL NO _______ 

Certifico em ___________de ______________________ de
2010, __________________(nome), _________________ (na-
cionalidade), __________ (estado civil), _____________(profis-
são) , 

portador do documento de identidade no ______________,
expedido pelo ______________, inscrito no CPF/CNPJ sob o no
______________________, solicitou que fosse passado por cer-
tidão que a atividade de __________________ ou o empreendi-
mento___________________ (descrever a atividade ou em-
preendimento), localizada (o) ________________________ (en-
dereço), nos moldes descritos no processo administrativo
_______/________ está dispensada da Licença Ambiental
Municipal, uma vez que: 

1 – teve a sua licença expedida pelo ________________ (in-
dicar o ente que concedeu a licença), sob o no
__________________________. 
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2 – O impacto ambiental gerado foi considerado desprezível,
conforme descrito no PT-MA/CMA/GLA ______/2010 e previsto
na Resolução COMPLUMA no 05/2010. 

Para o requerido informamos que o empreendedor não está dis-
pensado de apresentar as demais licenças e/ou autorizações legal-
mente cabíveis, bem como de observar em sua atividade ou em-
preendimento, as normas ambientais vigentes, sujeitando-se o in-
frator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas no ordenamento
jurídico. 

E por nada mais a constar, eu, __________________________
(nome do servidor), matrícula __________________________,
digitei a presente certidão, a qual dato e assino. 

Parnamirim, _________ de __________________ de 2010. 
Ass.:_________________________________ Confere:

_________________________

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREÇOS PARA OBTENÇÃO 
DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 
(valores expressos em R$)

TABELA 1: Preços para obtenção das licenças ambientais de
empreendimentos ou atividades efetiva ou potencialmente polu-
idoras, de acordo com a classificação do porte e do potencial polu-
idor/degradador (exceto para as atividades de CARCINICULTURA
e PETROLÍFERAS).

Potencial
Poluidor/De- Licença 
gradador

Porte do Empreendimento
Micro    Pequeno Médio Grande Excepcional
LSP 111,44
LSIO 260,02

111,44
260,02
-
Pequeno

LS 
LP

371,46-

371,46
-
495,28
-
990,56
-
1.981,12
LI 
LO
LIO 
742,92 1.485,84
742,92 1.485,84
1.485,84 2.971,68

2.971,68

2.971,68
5.943,36
LRO

371,46

371,46 1.981,12 3.962,24 7.924,48
LSP 111,44
LSIO 260,02

111,44
260,02

-

--
LS 

371,46

371,46-

Médio

LP
LI 
LO
LIO 
-

990,56 1.981,12 
1.485,84 2.971,68 
1.485,84 2.971,68 
2.971,68 5.943,36 

3.962,24 
5.943,36 
5.943,36 
11.886,72 
LRO

371,46

371,46 3.962,24 7.924,48 

15.848,96 
LP

495,28

990,56 1.981,12 3.962,24 7.924,48

Grande 

LI 
LO

742,92 1.485,84 2.971,68 5.943,36
11.886,72
742,92 1.485,84 2.971,68 5.943,36
11.886,72
LIO 1.485,84 2.971,68 5.943,36 11.886,72
23.773,44 
LRO 1.981,12 3.962,24 7.924,48
15.848,96 31.697,92
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PREÇOS PARA OBTENÇÃO
DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 
(valores expressos em R$)

TABELA2: Preços para obtenção das licenças ambientais para
a atividade de CARCINICULTURA, de acordo com a classifi-
cação do porte e do potencial poluidor/degradador.

Potencial
Poluidor/De- Licença
gradador
Porte do Empreendimento
Grande Excepcional I Excepcional II
Micro Pequeno Médio
LSP 111,44
LSIO 260,02

111,44
260,02

-

371,46

371,46

--
Médio

LP
LI 
LO

-
990,56 1.981,12 
1.485,84 2.971,68 
1.485,84 2.971,68 

2.801,73 
4.202,59 
4.202,59 

3.962,24 
5.943,36 
5.943,36 
LRO

371,46

371,46 3.962,24 7.924,48 11.206,90 

15.848,96 

PREÇOS PARA OBTENÇÃO 
DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 
(valores expressos em R$)

TABELA3: Preços para obtenção das licenças ambientais para
as ATIVIDADES PETROLÍFERAS.

Atualizada no exercício de 2009, tendo como base Índice Geral
de Preço de Mercado IGPM (12,2290%) acumulado no período de
novembro de 2007 a outubro 2008.

Licenças
Atividades 

(LPPer) (LPPro ou
LP) 

(LI) 

(LO) 

(LRO) 
Poço de Petróleo e /ou Gás 
Natural

3.723,75 3.723,75 

6.733,98 6.733,98 17.191,70
Estação Coletora Central

-

14.939,64 19.399,22 19.399,22 53.738,08
Estação Coletora Satélite 
Estação de Vapor 
Estação de Tratamento de
Óleo
Estação de Teste 
Estação Coletora e 
Compressora
4.727,17
4.727,17 
4.727,17
2.497,38 

14.939,64

6.733,98 6.733,98 18.195,12
6.733,98 6.733,98 18.195,12
6.733,98 6.733,98 18.195,12
4.504,19 4.504,19 11.505,75

19.399,22 19.399,22 53.738,08
Complexo Industrial 
-
14.939,64 19.399,22 19.399,22 53.738,08
Oleoduto / Gasoduto / 
Vaporduto até 10 km 
Estação de Fluidos 
Sísmica 
Sistema de injeção de 
água produzida 
Terminal de Combustível
Terminal de Petróleo 
Base de Armazenamento
de Produtos Químicos 
Centro de Defesa
Ambiental

Linha de Surgência

Notas:

-4.727,17
4.727,17 
4.727,17
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4.727,17 
14.939,64
4.727,17 
4.727,17

2.497,38 

LP
1.716,93 

6.733,98 6.733,98 18.195,12
6.733,98 6.733,98 18.195,12
6.733,98 6.733,98 18.195,12
6.733,98 6.733,98 18.195,12
19.399,22 19.399,22 53.738,08
6.733,98 6.733,98 18.195,12
6.733,98 6.733,98 18.195,12

4.504,19 4.504,19 11.505,75

LIO LO LRO
5.663,66 2.831,83 7.380,58 

1. Para oleodutos, gasodutos, vapordutos com extensão supe-
rior a 10 km (dez quilômetros), acrescentar R$ 213,23 (duzentos
e treze reais e vinte e três centavos) por cada quilômetro excedente.

2. Para levantamentos sísmicos com extensão superior a 10 km
(dez quilômetros), acrescentar R$ 21,32 (vinte e um reais e trin-
ta e dois centavos) por cada quilômetro excedente.

3.Os valores das Licenças de Operação e suas renovações ref-
erem-se a cada ano de validade das respectivas licenças.

4.PREÇOS PARA OBTENÇÃO
DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 
(valores expressos em R$)

TABELA3: Preços para análise de Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), de acordo com
a classificação do porte e do potencial poluidor/degradador do em-
preendimento/atividade.

ANÁLISE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EIA) E
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)

Potencial Poluidor
Porte do Empreendimento
/ Degradador 

Micro

Pequeno

Médio

Grande Excepcional

Pequeno (P)

6.046,34 6.046,34 6.046,34 8.464,87

12.092,67

Médio (M) 

6.046,34

6.046,34

8.464,87 12.092,67 18.139,01

Grande (G)

18.139,01 18.139,01 24.185,35 36.278,02
60.463,37

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Os valores das renovações das Licenças de Operação (LO) e
Simplificada (LS) serão iguais aos valores das respectivas; 

2. O valor para emissão da Licença de Alteração (LA) será
igual ao valor para emissão da Licença de Instalação (LI);

3. O valor para emissão da Licença Diária (LDI) é de R$ 121,00
(cento e vinte e um reais).

JUSTIFICATIVA
De acordo com o art.103,§2º da

Lei Complementar nº030/2009, de 12 de maio 
de 2009, informo para os devidos fins que não houve

publicação na data de 21/10/2010. 

DOM na internet
acesse o site: 

parnamirim. rn. gov.br  
e fique por dentro das ações 

realizadas no município


