Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

RELATÓRIO ANUAL LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL.

ANO 2017

MUNICÍPIO /MA

APRESENTAÇÃO

A elaboração do presente Relatório Anual de Licenciamento Ambiental visa
atender a RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 024/2017, que define as atividades, obras e
empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental local, fixa
normas gerais de cooperação federativa nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens notáveis, à
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas em
conformidade com o previsto na Lei Complementar nº 140/2011.
Nesse sentido, o referido relatório é um importante instrumento que
pretende demonstrar a atuação dos Municípios no procedimento de licenciamento
ambiental, conforme o art. 10, incisos XII e XIII da Resolução já citada, e podendo ser
utilizado ainda como uma ferramenta de monitoramento e acompanhamento da
execução das ações realizadas pelos órgãos ambientais municipais, pois permite à
gestão tanto municipal quanto estadual vislumbrar e aferir resultados alcançados,
bem como orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários.
Ademais o presente relatório poderá, caso seja necessário, sofrer
alterações parciais de forma a responder ao seu objetivo. Destaca-se que este
documento tem como base tornar transparentes as ações realizadas por cada
Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Estado do Maranhão que se encontra
habilitada para realizar o licenciamento ambiental local. As informações apresentadas
devem seguir o modelo em anexo a este documento.

RELATÓRIO ANUAL LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL.
ANO BASE 2017
( 1 DE JANEIRO ATE 31 DE DEZEMBRO )

1.

PREFEITURA:

Prefeitura
Endereço Completo
Complemento
Bairro

CEP

Município/UF

Telefone

Site
Contato na instituição (e-mail)
Data da Publicação do extrato
do Termo de Habilitação no
DOE-MA(caderno de terceiro)
2. GESTOR RESPONSÁVEL:
Informar nome de Secretario (a), e anexar Ato de designação do gestor em caso de mudança do titular.

3. ESTRUTURA DO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL:
Informações sobre o Órgão ambiental municipal, relação com a identificação de cargo, vínculo e qualificações
dos profissionais lotados no Órgão, ou em consorciamento a disposição do Órgão municipal.

4. Relação de Requerimentos de Licenciamento Ambiental recebidos no município, com a indicação
de atividade proposta.

Apresentar uma planilha com todos os requerimentos de Licenciamento Ambiental recebidos no ano de 2017,
indicando a atividade a ser licenciada e sua classificação com base no porte e potencial poluidor. (MODELO EM
ANEXO 1)

5. Relação dos Autos de Infração.
Apresentar uma planilha com todos os Autos de Infração. ( MODELO EM ANEXO 2)

1. 5 6. Relatórios de monitoramento recebidos das empresas e atividades licenciadas.
Apresentar uma planilha com a relação de todos os relatórios de monitoramento recebidos (MODELO EM ANEXO 3)

2. 5 7. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme Lei Federal 12.305/2010.
Apresentar as ações adotadas e/ou para a implementação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. ( anexas ofícios,
Outras documentos)

3. 5 8. Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme Lei Federal 11.445/2007.
Apresentar o plano ou ações para elaboração e implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico.

4. 5 9. Unidades de Conservação Municipal, conforme Lei Federal 9.985/2000.
Apresentar quais e quantas são as Unidades de Conservação ( apresentar fotos, lei de criação entre outros)

5. 5 10. Normas, diretrizes e critérios para educação ambiental, conforme Lei Federal 9.795/1999.
Apresentar quais as ações de Educação Ambiental realizadas. ( anexas fotos , documentações).

ANEXO 1

PROCESSO/ REQUERIMENTO

EMPREENDIMENTO

ATIVIDADE

N° DA LICENÇA

VALIDADE DA LICENÇA

100000000/17

AUTO POSTO MARIA

POSTO

0001/2017

01/01/2021

120000000/17

POSTO SAMPAIO

POSTO

002/2017

02/01/2021

170000000/17

POSTO PITOMBEIRA

POSTO

003/2017

03/01/2021

ANEXO 2
PROCESSO

DATA

EMPREENDIMENTO

N° DO AUTO

INFRAÇÃO

250000000/17

28/09/2017

AUTO POSTO MARIA

007/2017

GRAVE

32000000/17

05/03/2017

POSTO SAMPAIO

005/2017

GRAVE

150000001/17

15/07/2017

POSTO PITOMBEIRA

020/2017

GRAVE

ANEXO 3

PROCESSO

DATA

EMPREENDIMENTO

TIPO DE RELATÓRIO
APRESENTADO

250000000/17

28/09/2017

AUTO POSTO MARIA

MONITORAMENTO
AMBIENTAL

32000000/17

05/03/2017

POSTO SAMPAIO

PROJETO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL

150000001/17

15/07/2017

POSTO PITOMBEIRA

PLANO BÁSICO AMBIENTAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Eu, (especificar nome completo), RG (especificar número), CPF (especificar
número), residente no endereço (especificar rua, nº, bairro, cidade/estado,
CEP), assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e
autenticidade das cópias dos Documentos entregues, assim como confirmo
que o Relatório entregue está de acordo com o solicitado pela Resolução
CONSEMA nº 024/2017, conforme o art. 10, incisos XII e XIII.
Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas
penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

__________, _____ / _____ / __________ (local e data)

_____________________________________________________
(assinatura do Secretário(a) de Meio Ambiente Municipal)

_____________________________________________________
(assinatura do Prefeito (a))

