
 

 
 
 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 279/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2021. 
 
 

DISPÕE SOBRE A MODIFICAÇÃO DA NOMENCLATURA DA 
SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM ALTERAÇÃO DA 
SUA ESTRUTURA E DEFINE OS CONCEITOS E 
PROCEDIMENTOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
DE INGÁ E ESTABELECE A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
PARA AUTUAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. 

 
Define os conceitos e procedimentos para o Licenciamento Ambiental de 
Atividades Industriais e congêneres no âmbito do Município de Ingá, Estado 
da Paraíba. 

 
ROBÉRIO LOPES BURITY, Prefeito Constitucional do Município de Ingá - PB, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e;  
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 30 da Constituição Federal do Brasil de 1988, 
que dispõe, dentre outros, sobre a competência dos municípios para legislar 
sobre assuntos de interesse local; promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
 
CONSIDERANDO o disposto do art. 84, inciso VI da Constituição Federal do 
Brasil de 1988, que dispõe, dentre outros sobre a organização e 
funcionamento da administração, quando não implicar no aumento de 
despesa tampouco da criação ou extinção de órgãos públicos.  
 
CONSIDERANDO a Resolução CONAMA nº 237/1997, que regulamenta os 
aspectos de Licenciamento Ambiental previstos na “Política Nacional do Meio 
Ambiente”; 
 
 
 



 

 
 
 
 
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 140/2011, que em seu  Art. 1º dispõe 
sobre a fixação de normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do 
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 
poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna 
e da flora; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de padronização da documentação 
solicitada nos processos de licenciamento ambiental de atividades industriais 
e/ou congêneres no âmbito municipal, visando uma maior transparência e 
celeridade; 
 
 
DECRETA:  

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º - Modificação da nomenclatura e atribuições da Secretaria de 
Agricultura para Secretaria de Agricultura e meio Ambiente, ampliando seus 
poderes para representar o município de Ingá, junto a entidades 
governamentais e privadas na essência da função em procedimentos para o 
Licenciamento Ambiental de Atividades Industriais e/ou congêneres no 
âmbito do Município de Ingá - PB. 

 
Art. 2º - Para os fins deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:  

I-  Licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo 
qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a 
instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos 
e atividades 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 Prévia: documento expedido pelo órgão 

ambiental correspondente na qual se concede na fase  



 

 

 
 
 
preliminar do planejamento do empreendimento ou 
atividade, aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 
próximas fases de sua implementação; 
 

III- Licença Ambiental de Instalação: documento expedido pelo 
órgão ambiental correspondente na qual se autoriza a 
instalação do empreendimento ou atividade de acordo com 
as especificações constantes dos planos, programas e 
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem 
motivo determinante; 
 

IV-  Licença Ambiental de Operação: documento expedido pelo 
órgão ambiental correspondente na qual se autoriza a 
operação da atividade ou empreendimento, após a 
verificação do efetivo cumprimento do que consta das 
licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinados para a operação; 
 

V- Renovação de Licença Ambiental de Operação: documento 
expedido pelo órgão ambiental correspondente na qual se 
considera a renovação da Licença Ambiental de Operação 
do empreendimento. Deverá ser solicitada para aqueles 
empreendimentos que possuem licença ambiental de 
operação dentro do prazo de validade; 
 

VI- Licença Ambiental de Operação (Regularização): 
documento emitido com o objetivo de regularizar, no que se 
refere aos impactos ambientais, atividades ativas sem o 
devido licenciamento ambiental; 
 

VII- Licença Ambiental Prévia/Instalação/Operação: documento 
expedido pelo órgão ambiental correspondente; 
 
 
 



 

 
 
 
 

VIII- Certificado de Dispensa de Licença Ambiental: documento 
expedido pelo órgão ambiental correspondente que atesta 
que a empresa/empreendimento desenvolverá no local 
indicado apenas atividades administrativas, atividades 
estritamente intelectuais, digitais ou artesanais, comerciais ou 
com a finalidade de depósito, entre outras, exceto para o 
depósito, armazenamento ou o comércio atacadista de 
produtos químicos, não havendo qualquer fabricação no 
local; 
 

IX- Manifestação Técnica Ambiental: documento no qual consta 
o posicionamento do Município de Ingá quanto à viabilidade 
ambiental do empreendimento ou atividade; 
 

X- Estudos ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos 
aos aspectos ambientais relacionados à localização, 
instalação, operação e ampliação de uma atividade ou 
empreendimento, apresentado como subsídio para a análise 
da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e 
projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, 
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de 
recuperação de área degradada, Memorial de 
Caracterização do Empreendimento (MCE), análise preliminar 
de risco, entre outros; 
 

XI- Interessado: entende-se por interessado o empreendedor ou 
o seu representante legal, que representará o 
empreendimento perante o procedimento de licenciamento 
ambiental eletrônico ou físico; 
 

XII- Declaração de encerramento: ato administrativo pelo qual o 
órgão ambiental atesta o cumprimento das condicionantes 
estabelecidas pelo Plano de Desativação do 
Empreendimento e pela legislação pertinente; 
 

XIII- Área total ocupada pela atividade: é a soma de toda e 
qualquer área utilizada pela empresa no desenvolvimento de 
suas atividades; 
 



 

 
 
 
 

XIV- Auto de Licença de Funcionamento Condicionado: 
documento emitido pela Prefeitura Regional que autoriza a 
instalação e o funcionamento de atividades comerciais, 
industriais, institucionais, de prestação de serviços e similares 
pretendidas pelo interessado, em edificações em situação 
irregular, nos termos da legislação em vigor no âmbito do 
Município de Ingá; 
 

XV- CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas): 
aplicada a todos os agentes econômicos relativos à 
produção de bens e serviços, corresponde a classificação 
usada com o objetivo de padronizar os códigos de 
identificação das unidades produtivas do país nos cadastros 
e registros da administração pública nas três esferas do 
governo; 
 

XVI- Atividades industriais: consiste no processo de produção que 
visa transformar matérias-primas em bens destinados ao 
consumo; 
 

XVII- Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE): 
Estudo ambiental apresentado no requerimento das licenças 
ambientais constantes nesta Portaria, independentemente da 
classificação do potencial impacto ambiental (baixo, médio 
e alto). 

 
Art. 3º - Todos os requerimentos deverão ser feitos a partir da data de 
instauração do licenciamento ambiental de atividades e seguirão o 
procedimento específico via processo administrativo físico. 
 
Art. 4°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 12 de março de 2021. 
 

Robério Lopes Burity 
Prefeito Municipal de Ingá/PB  
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