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RESOLUÇÃO COMDEMA nº 001/2021 de 11 outubro de 2021

Dispõe sobre a Licença Ambiental
Simplificada – LAS, no âmbito do
Município de Oriximiná.
.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE –
COMDEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n°
7.302, de 11 de maio de 2010, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 373, de
4 de maio de 2011, e
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi
Habilitada para Gestão Ambiental, pela SEMAS-PA em 19/10/2012;
CONSIDERANDO o Parágrafo 2º do Art. 25, do Decreto Municipal nº 373,
de 4 de maio de 2011;
CONSIDERANDO a Resolução COEMA/PA n° 162 de 19 de fevereiro de
2021 e a Resolução COEMA/PA n° 163 de 18 de maio de 2021, que estabelecem
as atividades de impacto local e recomendações, para fins de licenciamento
ambiental municipal, a ser realizado pelos Municípios no âmbito do Estado do
Pará;
CONSIDERANDO a Lei Complementar Nº 9.111, de 28 de setembro de
2017, que institui o Código Tributário do Município de Oriximiná e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Art. 72 da Lei Municipal n° 7.302, de 11 de maio de
2010, que estabelece que “O COMDEMA definirá, quando Necessário, licenças
Ambientais específicas, observadas a natureza, características e peculiaridade
da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de
licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação”.
RESOLVE:
Art.1º - A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS, será concedida
em única fase, sendo aprovada a localização e autorizando a implantação e a
operação de empreendimento ou atividade, enquadrados como sendo:
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I - De porte micro, com pequeno potencial poluidor/degradador;
II - De porte pequeno, com pequeno potencial poluidor/degradador.
§ 1º - As condições e medidas de controle ambiental deverão ser
atendidas de acordo com as especificações estabelecidas pela SEMMA, que
definirá procedimentos específicos para as Licenças Ambientais Simplificadas,
observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou
empreendimento;
§ 2º - Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser
realizados por profissional legalmente habilitado, às expensas do empreendedor.
Art. 2º - Da decisão administrativa que indeferir a concessão da LAS,
caberá recurso administrativo, de acordo com o inciso I, §2º do art. 24 do Decreto
Municipal nº 373 de 4/5/2011;
Art. 3º - O prazo de validade da Licença Ambiental Simplificada (LAS)
será de no mínimo 2 (dois) anos e máximo de 4 (quatro) anos;
Art. 4º - A taxa para emissão da Licença Ambiental Simplificada (LAS)
será equivalente aos valores fixados no anexo XII da Lei Complementar
Municipal nº 9.111/2017 de 28/09/2017, em conformidade com a legislação
ambiental vigente;
Art.5º - Revoga-se a Resolução COMDEMA nº 2 de março de 2013;
Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Oriximiná, 11 de outubro de 2021.
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