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GERÊNCIA DE DESCENTRALIZAÇÃO, APOIO AOS MUNICÍPIOS E FUNDO 

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

Resumo dos documentos necessários para o credenciamento junto ao CEMAm 

para exercício da competência municipal relativa à emissão de licenças ambientais 

de atividades de impacto local, nos termos e limites da Resolução nº 02/2016. 

 

Abaixo da tabela, segue uma descrição mais detalhada de cada item, inclusive com a 

adição de alguns outros itens que foram inseridos para resolver algumas situações 

diferenciadas. 

Item Documentos para o credenciamento – RESUMO 

1.1 Lei de criação do fundo municipal de meio ambiente 

1.2 Extrato bancário da conta do fundo municipal de meio ambiente 

2 Quadro de detalhamento da despesa do exercício corrente contemplando as ações 

de meio ambiente 

3.1 Lei de criação do conselho municipal de meio ambiente 

3.2.1 Decreto de nomeação dos membros que atualmente integram o conselho 

3.2.2 Ata de posse dos membros que atualmente integram o conselho 

3.2.3 Atas de reuniões do conselho realizadas nos últimos 6 meses 

4.1 Decretos de nomeação para cargo efetivo, mediante aprovação em concurso 

público, de 3 profissionais legalmente habilitados para análise de processos de 

licenciamento 

4.2 Currículo dos 3 servidores do item 4.1 

4.3 Cópia do documento de registro profissional dos 3 servidores do item 4.1 

5.1 Decretos de nomeação para o cargo efetivo de fiscal de meio ambiente, mediante 

aprovação em concurso público, dos fiscais do órgão municipal de meio ambiente 

5.2 Lei de criação do cargo efetivo de fiscal de meio ambiente 

7 Relação das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental existentes no 
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município 

 

1. Fundo municipal de meio ambiente 

1.1. Lei de criação: Dentre os objetivos do Fundo, deve ser contemplado o de 

desenvolver projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos 

naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade 

ambiental no sentido de elevar a qualidade de vida da população, bem 

como estruturar ou propiciar as ações do órgão municipal de meio 

ambiente; 

 

1.2. Extrato da conta bancária exclusiva para movimentação dos recursos do 

Fundo – deve estar identificado no extrato como correntista o fundo 

municipal de meio ambiente; 

 

1.3. Declaração da autoridade municipal da área administrativa ou contábil de 

que a conta informada é exclusiva para movimentação dos recursos do 

Fundo – apenas necessário caso no extrato não venha identificado como 

correntista o fundo municipal de meio ambiente. Apresentar a declaração 

com o extrato bancário. 

 

2. Orçamento municipal para as ações de meio ambiente - fragmento do quadro de 

detalhamento da despesa demonstrando a consignação de recursos orçamentários 

para execução das ações de meio ambiente  para o exercício em curso; 

 

3. Conselho municipal de meio ambiente 

3.1. Lei de criação, com as seguintes observações: 

3.1.1. O conselho deve ser, preferencialmente, de meio ambiente, mas 

admite-se conselho misto desde que, em lei, suas atribuições 

institucionais contemplem a proteção e conservação do meio 

ambiente; 
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3.1.2. A lei deve, expressamente, atribuir o caráter deliberativo do 

conselho; 

 

3.1.3. A lei deve definir, objetivamente, a composição do Conselho, 

observando-se o número mínimo de integrantes que deve ser: 

 

a) 5 membros para os Municípios com menos de 20 mil habitantes; 

b) 7 membros para os Municípios com população entre 20 mil e 50 mil habitantes; 

c) 9 membros para os Municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes; 

d) 11 membros para os Municípios com população entre 100 mil e 200 mil habitantes; 

e) 12 membros para os Municípios com população entre 200 mil e 500 mil habitantes; 

f) 14 membros para os Municípios com população com mais de 500 mil habitantes. 

 

3.1.4. Na composição do conselho, a lei deve também observar que 50% 

dos membros, no mínimo, sejam representantes da sociedade 

civil; 

 

   3.2.   Funcionamento do Conselho – deve ser comprovado com a apre

    sentação dos seguintes documentos: 

 

        3.2.1. Ato de nomeação dos membros que atualmente integram o 

conselho; 

 

    3.2.2.Ata da reunião de posse dos membros que atualmente integram o 

    conselho; 

 

    3.2.3. Ata (s) de reunião (ões) ocorridas nos últimos 6 meses 

 

4. Quadro técnico do órgão municipal de meio ambiente – deve ser composto de, no 

mínimo, 3 servidores efetivos, concursados com habilitação profissional compatível 

com a função de análise técnica dos processos de licenciamento, devendo ser 

apresentado para cada profissional informado: 
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4.1. Decreto de nomeação para o cargo efetivo junto ao órgão municipal de 

meio ambiente, mediante aprovação em concurso público 

 

Nota: Caso o técnico informado seja servidor ocupante de cargo efetivo junto a 

outro órgão da Prefeitura, apresentar ato – geralmente, portaria – que comprove a 

disponibilidade do profissional para o órgão municipal de meio ambiente, com o 

decreto de nomeação para o cargo efetivo, mediante aprovação em concurso 

público; 

 

4.2. Currículo atualizado; 

 

4.3. Documento de registro profissional emitido pela entidade apropriada, 

conforme o caso (CREA, Crio, CRMV, por exemplo); 

 

Observação importante: caso a Prefeitura não disponha dos 3 concursados para 

cumprir este critério, poderá, excepcionalmente, pleitear o credenciamento com a 

equipe técnica composta no todo ou em parte por contratados temporários ou 

comissionados, desde que a Prefeitura comprometa-se a realizar concurso público e 

nomear os técnicos ou compor consórcio, no prazo de seis meses, para adequar-se ao 

exigido na Resolução. Assim, caso a Prefeitura interessada não disponha dos 3 

concursados deverá apresentar Plano de Adequação composto por: 

 

a) Diagnóstico da situação atual – demonstrativo da composição da equipe técnica, 

com nome, formação acadêmica e vínculo laboral dos técnicos de nível superior, 

em número mínimo de 3, habilitados para análise de processos de licenciamento; 

 

b) Estratégia de adequação – descritivo de ações que serão desenvolvidas para 

adequar a equipe técnica ao disposto na Resolução CEMAm nº 02/2016, art. 12º, 

inciso III e § 6º, por meio de concurso público ou consórcio, acompanhado de 

comprovação de providências já adotadas e cronograma de execução que não 

deverá ser superior a 6 (seis) meses; 
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c) Documentos comprobatórios das informações prestadas no item “a”, tais como 

currículos, cópias de registro profissional junto ao conselho competente e ato 

administrativo que estabelece o vínculo laboral entre o técnico e a administração 

pública municipal (decreto de nomeação ou contrato de prestação de serviços) 

para cada integrante da equipe técnica. 

 

5. Fiscais – devem ser servidores efetivos, concursados, com poderes legalmente 

atribuídos para o exercício da fiscalização ambiental, devendo-se apresentar, para 

cada fiscal informado, os seguintes documentos: 

5.1. Decreto de nomeação para o cargo efetivo de fiscal de meio ambiente, 

mediante aprovação em concurso público; 

5.2. Lei de criação do cargo efetivo de fiscal de meio ambiente, demonstrando 

que suas atribuições contemplam o poder de atuação na área de 

fiscalização ambiental; 

 

5.3. Caso o decreto de nomeação seja para cargo efetivo de outro tipo de 

fiscal (posturas, por exemplo), mediante aprovação em concurso público, 

apresentar este decreto de nomeação com a lei de criação do cargo deste 

outro tipo de fiscal demonstrando que suas atribuições contemplam a 

fiscalização ambiental; 

 

5.4. Ato normativo interno (geralmente, portaria) designando o servidor para a 

atividade de fiscalização ambiental. 

 

6. Legislação administrativa ambiental – devem ser apresentadas uma ou mais leis 

municipais que, no conjunto, demonstrem que o município possui legislação 

administrativa para aplicação do licenciamento ambiental e com as sanções 

administrativas pelo seu descumprimento. Assim, as leis devem dispor sobre: 

6.1. Criação do órgão executivo municipal de meio ambiente com atribuições 

para atuação no licenciamento e fiscalização ambiental; 
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6.2. Instituição do licenciamento ambiental municipal, seu processo 

administrativo e taxas – no caso do processo e tipologias sujeitas ao 

licenciamento, a lei pode, no que couber, aderir, declaradamente, às 

normas federais e estaduais de regência da matéria; 

 

6.3. Instituição da fiscalização ambiental, seu processo, tipificação de 

condutas lesivas ao meio ambiente e respectivas sanções – a 

municipalidade pode, no que couber, aderir, declaradamente, às normas 

federais e estaduais de regência da matéria. 

 

7. Atividades sujeitas ao licenciamento ambiental existentes no município – deve ser 

apresentada uma relação das tipologias de atividades sujeitas ao licenciamento 

ambiental, preferencialmente, classificadas por natureza, porte e potencial poluidor e 

com o número de empreendimentos existentes para cada classificação;. 

Notas 

a) Com relação ao item 3.1.3, que trata da composição do conselho municipal de meio 

ambiente, um problema frequente é a imprecisão da origem dos membros. 

Frequentemente, deparamo-nos com expressões semelhantes a “representantes do 

setor industrial”, sem que se mencione o número exato de representantes. Desse 

modo, fica impossível conhecer o número exato de membros que compõem o 

conselho e a proporção entre poder público e sociedade civil. O correto é sempre 

especificar o número exato de representantes de cada entidade ou segmento. 

b) Com relação ao item 3.2.1, o ato de nomeação dos membros do conselho deve 

respeitar fiel e rigorosamente a composição instituída em lei. A inobservância deste 

aspecto pode causar nulidade de decisões do conselho enfraquecendo-o. 

c) Com relação ao item 4, ressalvado o exposto em “Observação importante”, não serão 

considerados na análise os prestadores de serviços contratados temporariamente e 

nem os servidores comissionados. A restrição justifica-se pelo fato do licenciamento 

ambiental ser uma atividade típica do poder público que deve ser desempenhada 

continuadamente, afastando a possibilidade de suprir os técnicos com contratações 

temporárias, visto que a atividade de licenciamento não é temporária. Por sua vez, os 
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cargos em comissão devem atender às necessidades de assessoramento e direção e 

não podem ser usados pela administração para suprir cargos tipicamente técnicos, 

como é o caso dos servidores necessários para análise dos processos de 

licenciamento. Assim, não resta alternativa que não seja o concursado. 

d) Ainda com relação ao item 4, não há uma exigência especificando qual deve ser a 

formação dos técnicos. A orientação é que as equipes sejam multidisciplinares, 

compatibilizando seu perfil com aquele das demandas de licenciamento que a 

Prefeitura atenderá. 

e) Com relação ao item 5, não há exigência de um número mínimo de fiscais. Orienta-

se que o quantitativo deva ser compatível com a demanda e nunca inferior a dois 

fiscais, de modo que se reduza o risco de interrupção total da atividade de 

fiscalização em função de afastamentos do fiscal, por motivo de licenças e férias, por 

exemplo. 

f) Com relação aos itens 5.2 e 5.3, a finalidade é demonstrar a atribuição de 

fiscalização ambiental em lei ao fiscal informado, pois, do contrário, perde-se a 

segurança jurídica de qualquer auto lavrado pelo fiscal, que poderá ser impugnado 

pela inexistência de competência legalmente atribuída para a prática de atos 

fiscalizatórios, tornando totalmente ineficaz a fiscalização ambiental. Ao menos esta 

seria a situação ideal. Não havendo servidores com tais atributos, a fiscalização 

ambiental poderá ser exercida por qualquer servidor do órgão ambiental (ou a 

disposição deste) desde que designado para tal atividade por portaria (vide Lei 

Federal nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, art. 70, § 1º). 

g) Com relação ao item 5.4, a existência de ato designatório de servidor para a atividade 

de fiscalização ambiental é elemento essencial de validade do auto de infração, 

mesmo que o servidor seja concursado para o cargo de fiscal ambiental (vide Lei 

Federal nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, art. 70, § 1º).  

h) Com relação ao item 6, é comum os municípios apresentarem um código municipal 

de meio ambiente, que é uma lei extensa que pode abranger não só os aspectos 

destacados neste item, como também dispor sobre o fundo e o conselho municipais 

de meio ambiente, tratado nos itens 1 e 3. 
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i) Com relação ao item 7, sugere-se que seja utilizada a mesma estrutura do anexo 

único da Resolução CEMAm nº 002/2016, acrescida de uma nova coluna para 

informar o número de empreendimentos de cada atividade/porte/potencial poluidor. 

Para mais informações e esclarecimentos, entre em contato conosco: 

 


