
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS

ANO I – Nº0089 – PARNAMIRIM, RN, 28 DE SETEMBRO DE 2010

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

PORTARIA Nº. 738/2010, 27  DE  SETEMBRO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 73, inciso XIV, da Lei Orgânica
do Município, e à vista do resultado apresentado pela Comissão
Examinadora para o provimento de cargos do Poder Executivo,

RESOLVE:

1º. Convocar os candidatos aprovados no concurso público pa-
ra provimento dos cargos de Professor de Pedagogia Para Ensino
Infantil, Professor de Pedagogia Para Ensino Fundamental (1º ao
5º anos), Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática,
Professor de História, Professor de Geografia, Professor de Lingua
Inglêsa, Professor de Artes e Professor de Ensino Religioso, con-
soante classificação constantes nas planilhas especificadas a seguir,
que dela são partes integrantes.

Professor de Pedagogia Para Ensino Infantil

Nº.  Nome Classificação

1Rita Samuel Bezerra 202
2Adelia Helena Guimaraes Nobre Maciel 203
3Juliene Xavier de Medeiros 204
4Maria de Fatima Viana da Silva Souza 205
5Juzeine Fernandes Barreto Florencio da Silva 206
6Juliana Delmiro Cordeiro Silva 207
7Luzinalva Soares da Silva 208
8Joaueika Theodesia Nunes do Nascimento 209
9Klenya Pinheiro Gurgel de Freitas 210
10Debora Mara Pereira 211
11Gilvania Galeno Soares 212
12Maria Aparecida de Souza Campos 213
13Isaac Terciano Mendonça Ferreira 214
14Priscila Fernandes de Oliveira 215
15Maria Edilene da Costa Trigueiro 216

Professores de Pedagogia Para Ensino Fundamental I

NºNome Classificação

1Maria das Navegantes de Lima 275
2Wangela Jeanny Silva Cruz 276
3Josefa Gildenes Farias de Oliveira 277
4Carla Roberta Santos Duarte 278
5Adriana Righi de Vasconcelos 279
6Jackson Simeão da Silva 280
7Jailda Moreira de Souza 281
8Maria Aparecida Imperiano Pereira 282
9Francisca Auxiliadora Torquato Vieira 283

10Iiberlânia Alves da Silva 284
11Girlane Mendes dos Santos 285
12Elisangela Silva da Costa 286

Professores de Língua Portuguesa

Nº. Nome Classificação

1Jacilane Barreto de Oliveira 32
2Ingrid Kelly Anselmo dos Ramos 33

Professores de Matemática

Nº. Nome Classificação

1Ana Patricia Moreira 78
2Renato Rodrigues Cunha Lima Filho 79
3Eden da Costa Pinto 80
4Emanuel Hudson da Silva 82

Professores de História

Nº. Nome Classificação

1Sadraque Micael Alves de Carvalho 17
2Alessandro Nunes Saraiva 18
3Verbena Nidiane de Moura Ribeiro 19
4José Evangilmárison Lopes Leite 20
5Wadna Lira de Azevedo 21
6Francisco Lindemberg Araújo de Oliveira 22

Professores de Geografia

Nº. Nome Classificação

1Josenildo Balbino Jorge 19
2Anderson André Marques 20
3Daniela Karina Candido 21
4Mariana de Vasconcelos Pinheiro 22
5David Vicente Cavalcante 23
6Judicleide de Azevedo Nascimento 24

Professores de Língua Inglesa

Nº. Nome Classificação

1Carlos Henrique Alves de Carvalho 24
2Amauri Gomes Beserra Junior 25
3Severina Silvia dos Santos 26
4Luciana Araújo da Silva 27

Professores de Artes

Nº. Nome Classificação

1Maurenice Lopes da Silva 20

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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2Maria Angela Bonifácio 21
3Djuliana Themistocle Lima de Araújo 22
4Laurice Maria Maia de Lucena 23

Professores de Ensino Religioso

Nº. Nome Classificação

1Wlisses Guerra de Medeiros 11
2Thiago Fernando Diniz 12

2º. Publique-se. Cumpra-se, a partir de 27 de setembro de 2010..

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS DE PARNAMIRIM/RN, convo-
ca os candidatos aprovados no Concurso Público, Edital 001/2009,
homologado em 31.08.2009, afim de tomarem posse para os  car-
gos de Professor de Pedagogia para Ensino Infantil, Professor de
Pedagogia para Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Professor de
Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de História,
Professor de Geografia, Professor de Língua Inglesa, Professor de
Artes, Professor de Ensino Religioso, a comparecerem a Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos-Coordenadoria
de Gestão de Pessoas no Centro Administrativo, situado na Av.
Tenente Medeiros, 105 – Centro – Parnamirim, no horário de 14:30
ás 17:00 horas, conforme quadro abaixo:

CARGO/CLASSIFICAÇÃO COMPARECIMENTO

PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL /202º a 216º 29/09/10
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/ 275º a 286º 29/09/10
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA/32º a 33º 29/09/10
PROFESSOR DE MATEMÁTICA/78º a 80º e 82º a 83º 29/09/10
PROFESSOR DE HISTÓRIA/17º a 22º 29/09/10
PROFESSOR DE GEOGRAFIA/19º a 24º 29/09/10
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA/24º a 27º 29/09/10
PROFESSOR DE ARTES/20º a 23º 29/09/10
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO/11º e 12º 29/09/10

Parnamirim-RN, 27 de Setembro de 2010.

FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
Secretário 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
conferidas 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 seguintes
definições:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pe-
lo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, ins-
talação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas  efetiva ou po-
tencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer  forma,  pos-
sam 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
ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medi-
das de controle ambiental que deverão  ser obedecidas pelo em-
preendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar,  instalar, am-
pliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos re-
cursos  ambientais consideradas efetiva ou potencialmente polui-
doras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degra-
dação ambiental.

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-
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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  potencialmen-
te  poluidoras,  bem  como  os empreendimentos  capazes,  sob
qualquer  forma,  de  causar  degradação ambiental,  dependerão  de
prévio  licenciamento da SEMUR, sem prejuízo de outras licenças
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 consi-
deração  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  im-
pacto  ambiental  e  respectivo  relatório  de impacto  sobre  o  meio
ambiente  (EIA/RIMA),  ao  qual  dar-se-á  publicidade, garantida
a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com
a regulamentação.

Parágrafo único. A SEMUR, verificando que a atividade ou
empreendimento  não  é  potencialmente  causador  de  significati-
va  degradação do  meio  ambiente,  definirá  os  estudos  ambien-
tais  pertinentes  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. 5º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados
em um único nível de competência.

Art. 6º - 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 estabele-
cendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas
próximas as de sua implementação;

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreen-
dimento ou atividade de acordo com as especificações constantes
dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas
de controle ambientais e demais condicionantes, da qual constituem
motivo determinante;

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

IV - Licença Simplificada (LS) – concedida para a localização,
instalação, implantação e operação de empreendimentos e ativida-
des de micro e pequeno portes, que não apresentem significativo
potencial poluidor ou de caráter temporário, que não impliquem ins-
talações 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 administra-
tiva cabível;

VI - Licença de Instalação e Operação (LIO) – Concedida para
empreendimentos cuja instalação e operação ou ocorram simulta-
neamente;

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  expe-
didas  isolada  ou sucessivamente,  de  acordo  com  a  natureza,  ca-
racterísticas  e  fase  do empreendimento ou atividade.

Art. 9º  -  O  COMPLUMAdefinirá,  quando  necessário,  licen-
ças  ambientais específicas,  observadas  a  natureza,  característi-
cas  e  peculiaridades  da atividade  ou  empreendimento  e,  ainda,
a  compatibilização  do  processo  de licenciamento com as etapas
de planejamento, implantação e operação.

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedece-
rá 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 docu-
mentos, projetos e  estudos  ambientais  apresentados e a realização
de vistorias técnicas, quando necessárias;

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

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regula-
mentação 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, decla-
rando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão
em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do
solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegeta-
ção e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos compe-
tentes.
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§ 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.

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
subscrevem  os estudos previstos no caput deste artigo serão res-
ponsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às san-
ções 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  simplifica-
dos  para  as atividades  e  empreendimentos  de  pequeno  poten-
cial  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 – ASEMUR analisará distintamente o processo de licen-
ciamento ambiental em até 6 meses para cada modalidade de licen-
ça, em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento,
bem como para a formulação de exigências complementares, a con-
tar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou inde-
ferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMAe/ou au-
diência 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 12 e 13, 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

CONSELHO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO 
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
conferidas 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-
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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

CONSELHO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE – COMPLUMA

RESOLUÇÃO Nº 03/2010

Dispõe sobre os valores para o licenciamento ambiental das
atividades 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 cri-
térios para serem utilizados no licenciamento ambiental municipal,
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 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 fixar valores para os proce-
dimentos do Licenciamento Ambiental, visando assegurar a análi-
se 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 pa-
ra fins estritos de determinação de preço de que trata o Código do
Meio Ambiente, das atividades e empreendimentos efetiva ou po-
tencialmente poluidores ou ainda que, de qualquer forma, possam
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 publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 

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

ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL
Presidente do Conselho

CONSELHO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE – COMPLUMA

RESOLUÇÃO Nº 04/2010

Dispõe sobre o procedimento administrativo 
das infrações ambientais em âmbito 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, a qual desenvolve - dentre outras competências - a nor-
matização, fiscalização e licenciamento das atividades e/ou em-
preendimentos considerados efetiva ou potencialmente causado-
res de degradação ambiental, de forma direta ou indireta, aplican-
do as penalidades previstas na legislação vigente; 

- que o Decreto n.º 6.514, de 22 de julho de 2008, que regula-
mentou a Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - a qual dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências - es-
tabeleceu normas gerais sobre infrações administrativas e sobre o
procedimento administrativo, devendo as normas estaduais se
adequarem as suas disposições; 

- que ainda não foi aprovado o Código Municipal do Meio
Ambiente; 

Resolve:

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 1º- A fiscalização do cumprimento das disposições do
Decreto n.º 6.514, de 22 de julho de 2008, que regulamentou a Lei
n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e das demais normas de pro-
teção ambiental, será exercida pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Parnamirim.

Art. 2º - No exercício da ação fiscalizadora ficam assegurados



PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 28 DE SETEMBRO DE 20106 –– DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

aos agentes de fiscalização ambiental, nomeados em portaria, fis-
calizar e/ou monitorar os estabelecimentos públicos ou privados,
não se lhes podendo negar informações, vistas a projetos, instala-
ções, dependências e demais unidades do estabelecimento sob ins-
peção. 

Parágrafo único - A autoridade ambiental, quando obstado no
exercício do Poder de Polícia Administrativo, poderá requisitar for-
ça policial. 

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 3º - Considera-se infração administrativa ambiental toda
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promo-
ção, proteção e recuperação do meio ambiente e será punida com
as sanções estabelecidas pelo Decreto n.º 6.514, de 22 de julho de
2008, que regulamentou a Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas nas
demais normas de proteção ambiental federais, estaduais e muni-
cipais. 

Art. 4º - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de in-
fração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata,
mediante processo administrativo próprio, assegurado o direito de
ampla defesa e o contraditório, sendo o infrator notificado para com-
parecer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano para prestar esclarecimentos, no prazo
de 03 (três dias), sob pena de abertura de procedimento adminis-
trativo próprio. 

Art. 5º - A legislação ambiental que dispuser de tipificação e
procedimento próprios deverá ser aplicada - no que couber - com
base nas disposições do Decreto Federal n.º 6.514, de 22 de julho
de 2008, que regulamentou a Lei Federal n.º 9.605, de 12 de feve-
reiro de 1998; no Código Municipal de Meio Ambiente, e nesta
Resolução. 

DO PROCESSO 

Art. 6º - As infrações à legislação ambiental serão apuradas em
processo administrativo próprio, podendo ser iniciado com a lavra-
tura do auto de infração, observados o rito e prazos estabelecidos
no Decreto n.º 6.514, de 22 de julho de 2008, que regulamentou a
Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; no Código Municipal de
Meio Ambiente, bem como nesta Resolução. 

Art. 7º - O auto de infração será lavrado pela autoridade ambien-
tal que a houver constatado, na sede da repartição competente ou
no local em que foi verificada a infração, devendo conter: 

I - nome do infrator, seu domicílio e/ou residência, bem como
os demais elementos necessários a sua qualificação e identifica-
ção civil; 

II - local, data e hora da infração; 
III - descrição da infração e menção do dispositivo legal ou re-

gulamentar transgredido; 
IV - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo pre-

ceito legal que autoriza sua imposição; 
V - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em pro-

cesso administrativo; 
VI - notificação do autuado; 
VII - prazo para o recolhimento da multa; 
VIII - prazo para o oferecimento de defesa e a interposição de

recurso. 

Art. 8º - O infrator será notificado para ciência da infração: 
I - pessoalmente; 

II - pelo correio ou via postal; 
III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.

§1° - Se o infrator for autuado pessoalmente e se recusar a exa-
rar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamen-
te pela autoridade que efetuou a lavratura do auto de infração. 

§2° - O edital referido no inciso III deste artigo será publicado
uma única vez, na imprensa oficial, considerando-se efetivada a au-
tuação 5 (cinco) dias após a publicação. 

Art. 9º - O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação con-
tra o auto de infração, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, conta-
dos da data da ciência da autuação. 

Parágrafo único. Apresentada ou não a defesa ou impugnação
contra o auto de infração, este será julgado, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da sua lavratura, pela assessoria técnica
e jurídica, designados para tanto, através de portaria do Secretário
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, referen-
dado por este. 

Art. 10 - Das decisões condenatórias poderá o infrator recorrer
ao COMPLUMA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados
da ciência da decisão. 

Parágrafo único. Poderá o Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano, dependendo da complexi-
dade do fato, encaminhar a decisão para o COMPLUMAofertar pa-
recer.

Art.11 - Recebido o recurso pela Coordenação Geral do COM-
PLUMA, serão os autos conclusos à Presidência para admissão ou
não do recurso, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em decisão fun-
damentada e, após isso será encaminhada à Câmara Técnica de
Análise de Recursos Administrativos de Infrações e/ou
Licenciamento, para julgamento. 

Art. 12 – A defesa e os recursos interpostos das decisões não
definitivas terão efeito suspensivo, relativamente ao pagamento
da penalidade pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade
do cumprimento da obrigação subsistente. 

Art. 13 - Quando aplicada a pena de multa, esgotados os recur-
sos administrativos, o infrator será notificado para efetuar o paga-
mento no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimen-
to da notificação, recolhendo o respectivo valor ao Fundo Municipal
de Urbanização e Conservação Ambiental. 

Art. 14 - A notificação para pagamento da multa será feita me-
diante registro postal ou por meio de edital publicado na imprensa
oficial, quando não localizado o infrator. 

Parágrafo Único - O não recolhimento da multa, dentro do pra-
zo fixado no artigo 13, implicará na cobrança judicial do valor cor-
respondente, corrigido na forma da legislação pertinente, com ins-
crição da dívida ativa municipal. 

DO TERMO DE COMPROMISSO

Art. 15 - Através do Termo de Compromisso Ambiental (TCA)
lavrado entre o Órgão Ambiental e o interessado, poderão ser ajus-
tadas condições e obrigações a serem cumpridas pelos responsá-
veis pelas fontes de degradação ambiental. 

§1° - Do Termo de Compromisso Ambiental deverá constar obri-
gatoriamente a penalidade para o caso de descumprimento da obri-
gação assumida. 

§2° - Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo
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infrator, a multa será reduzida em noventa por cento do valor atua-
lizado, monetariamente. 

DAS MEDIDAS DE EMERGÊNCIAAMBIENTAL

Art. 16 - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do
Desenvolvimento Urbano fica autorizada a determinar medidas
de emergência, a fim de evitar episódios críticos de degradação am-
biental ou impedir sua continuidade, em caso de grave e iminente
risco para vidas humanas ou recursos econômicos. 

Parágrafo único - Para a execução das medidas de emergência
de que trata este artigo, poderão, durante o período crítico, ser re-
duzidas ou impedidas quaisquer atividades nas áreas atingidas pe-
la ocorrência. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 - Os processos destinados a apurar responsabilidades
ambientais, instaurados em data anterior a vigência desta Resolução,
continuarão a atender às normas aplicáveis quando da lavratura do
auto de infração. 

Art. 18 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publica-
ção. 

Art. 19 - 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

CONSELHO MUNICIPAL
DE 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 compe-
tências - o licenciamento das atividades e/ou empreendimentos con-
siderados efetiva ou potencialmente causadores de degradação am-
biental, de forma direta ou indireta, de impacto local; 

que a SEMUR é o órgão central executivo responsável pela ges-
tão, 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 da-
rá no processo de licenciamento ambiental, autuado conforme a
legislação em vigor, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

I – Análise da documentação apresentada, constatando que a
atividade não se enquadra na Resolução COMPLUMAn° 02/2010;

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

III – Elaboração de parecer técnico, caracterizando a área e a
atividade, 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, deven-
do constar no processo. 

V – Elaboração de certidão de dispensa de LAM, a ser enviada
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. ACertidão de Dispensa de LAM será emitida em 3 (três)
vias (1ª para o requerente; 2ª para processo e 3ª para arquivo) e iden-
tificada de forma numérica, validada por selo confeccionado com
o formato e conteúdo já constante nos atos administrativos da SE-
MUR. 

Art. 4º - Enquadram-se nesta resolução, aqueles constatados pe-
la 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 licen-
ças e autorizações legalmente cabíveis, bem como da observância
do disposto nas normas ambientais vigentes, sujeitando-se o reque-
rente da dispensa de licença, pessoa física ou jurídica, às sanções
previstas 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
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