
7ª Promotoria de Justiça de Gurupi
Defesa do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo e Fundações

RECOMENDAÇÃO Nº 003/2019.

ICP nº. 2019.0000849

Objeto:  “Assegurar    nos  termos  da  Lei

Complementar  nº.  140/2011,  a  competência  do

Município  de  Gurupi  para  o  licenciamento,

monitoramento  e  fiscalização  ambiental  das

atividades  e  empreendimentos  que  causem  ou

possam  causar dano  ambiental  de  âmbito  local,

definidas no anexo único da Resolução COEMA

nº. 073/2017”.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  TOCANTINS,  por  sua

Promotora  de  Justiça  com atribuição  Promotoria  de  Justiça  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor,  no  exercício  das  suas  funções  Institucionais  de  que  tratam  os  artigos  127,

“caput”  e  129,  III  e  VII,  §  1º  da  Constituição  Federal,  art.  60,  VI,  da  Lei  Complementar

Estadual nº 51/08, art.06, XX da Lei Complementar 75/93; e art.27, parágrafo único, IV e 80

da Lei Federal nº. 8.625/93, ante a fundamentação exposta neste documento, torna pública a

presente RECOMENDAÇÃO, destinada  ao Município de Gurupi e ao Instituto Natureza

do Tocantins – Naturatins.

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº. 140/2011, que fixou as

normas, 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
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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  que,  nos  termos  do art.  9º,  incisos  XIII  e  XIV,  da  LC nº.

140/2011, aos municípios é permitido a prática de ações administrativas voltadas a promoção

do licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar

impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos

Estaduais  de  Meio  Ambiente,  bem  como,  o  controle  e  a  fiscalização  dessas  atividades  e

empreendimentos,  in verbis:

“Art. 9º São ações administrativas dos Municípios:

(…) omissis.

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para
licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;

XIV  -  observadas  as  atribuições  dos  demais  entes  federativos  previstas  nesta  Lei
Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental  de âmbito local,  conforme
tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados
os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

CONSIDERANDO que  a  atuação  subsidiária  do  Estado  no  Município,  nas

questões  envolvendo  o  licenciamento  ambiental  e  ação  correlatas,  somente  pode  ocorrer

quando neste último não existir órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente,

consoante art. 15, II da LC nº. 140/2011:

“Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas
de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses:

I - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou no
Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais
até a sua criação;

II - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Município,

o  Estado  deve  desempenhar  as  ações  administrativas  municipais  até  a  sua criação;”.

Grifei.
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CONSIDERANDO  que o Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA, ao

publicar a Resolução nº.  073/2017, em obediência as disposições da LC nº.  140/2011, que

definiu  as atividades,  obras  e  empreendimentos  que  causam  ou  possam  causar  impacto

ambiental de âmbito local, exigiu que os  municípios que tiverem interesse em assumir a

gestão do licenciamento ambiental, a celebração de termo de cooperação técnica com o

Estado (Naturatins) e cumprir, previamente, outros 10 (dez) requisitos, art. 4º e 6º,  in

verbis:

““Art.  4º  Para  o  exercício  do  licenciamento,  monitoramento  e  fiscalização
ambiental, consideram-se  capacitados  e  aptos  para  firmar  os  termos  de
cooperação previstos  nessa  resolução,  os  municípios e/ou  consórcio  que
disponham de:
I - política municipal de meio ambiente prevista em Lei orgânica ou legislação específica;

II - conselho municipal de meio ambiente como instância consultiva, deliberativa e recursal,
de composição paritária, devidamente implementado e em funcionamento;

III - fundo municipal de meio ambiente devidamente regulamentado, implementado e em
funcionamento;

IV -  órgão ambiental  capacitado,  atendendo os  requisitos  do inciso II,  do art.  2º  desta
Resolução;

V - equipe multidisciplinar composta de servidores municipais de quadro próprio, ou em
consórcios públicos, legalmente habilitados e dotados de competência legal para realizar as
atividades de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambientais;

VI  -  normas  ambientais  municipais  regulamentadoras das  atividades  administrativas  de
licenciamento, fiscalização, atividades inerentes à gestão ambiental, Lei de uso e ocupação
do solo para todos os municípios e plano diretor implantado ou revisado de acordo com o
estabelecido na Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001;

VII  -  sistema  adequado  de  disposição  final  de  resíduos  sólidos  urbanos,  devidamente
licenciado,  de  acordo  com  a  Lei  no  12.305/2010,  que  institui  a  Política  Nacional  de
Resíduos Sólidos (PNRS);

VIII - sistema de licenciamento ambiental, que preveja:

a) a análise técnica pelo órgão descrito no inciso IV; 

b)  os  custos  de  análise  ambiental  devidamente  aprovado  em  dispositivo  legal
pertinente;

IX - sistema de fiscalização ambiental legalmente estabelecido, que preveja multas para o
descumprimento de obrigações de natureza ambiental; 

X - destinação das receitas geradas pelas ações previstas nos incisos VIII e IX e outras, ao
sistema municipal de gestão ambiental”. Grifei.

“Art.  6º  Os  municípios  que  tenham  interesse  em  assumir  a  gestão  do
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licenciamento  ambiental, nos  termos  desta  Resolução,  deverão  celebrar
com o Estado do Tocantins,  através  do Instituto  Natureza do Tocantins
NATURATINS, termo de cooperação técnica, em harmonia  com as  normas  e
princípios que regem o Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA, instituído pela Lei
Federal no 6.938, de 31 de agosto de 1981, visando especialmente:

I  -  Ao licenciamento ambiental  de empreendimentos  e  atividades de impacto local ou à
autorização ambiental de funcionamento, nos termos dos art. 1º e 3º desta Resolução e à
correspondente fiscalização pela esfera municipal;

II -  À interação com o sistema de outorga do direito de uso das águas gerenciado pelo
Governo do Estado;

III  -  À  gestão  do  Cadastro  Ambiental  Rural com  sua  devida  aprovação  para  fins  de
interação com o sistema de autorização para exploração florestal gerenciado pelo Governo
do Estado.

Parágrafo  único:  A  celebração  de  termo  de  cooperação  técnica a  que  se  refere  esta
Resolução  será  precedida  de  requerimento  da  prefeitura  municipal,  instruído  com  a
documentação comprobatória do art. 4º, e aprovação do Naturatins com análise recursal do
Conselho Estadual do Meio Ambiente COEMA-TO, se for o caso”. Grifei.

CONSIDERANDO que restou concluído nos autos do ICP nº. 2019.0000879 que a

celebração de Termo de Cooperação Técnica e demais   exigências criadas pelo COEMA na

Resolução  nº.  073/2017,  para  que  os  Municípios  possam exercer  o  licenciamento  e  ações

correlatas de atividades e empreendimentos que possam causar impacto ambiental de âmbito

local  se  mostram ilegais  e    afrontam a  competência  dos  Municípios  estabelecidas  na Carta

Magna de 1988;

CONSIDERANDO que restou apurado que o Município de Gurupi possui “órgão

ambiental  capacitado”,  qual  seja,  a  Diretoria  de  Meio  Ambiente  que  possui  quadro  de

pessoal composto por 15 (quinze) profissionais, em sua maioria concursados, com formação

em Engenharia Agrônoma, Engenharia Ambiental, Biologia, Zootecnia, Engenharia Florestal,

Técnica  Agropecuária,  Engenharia  de  Bioprocessos  e  Biotecnologia,  Técnica  em  Meio

Ambiente e Contabilidade, Administração e Gestão Ambiental e dispõe de organograma do

processo de licenciamento ambiental e instalações físicas da equipe, conforme documentos do

ev. 15 dos autos;

CONSIDERANDO  que  o  Município  de  Gurupi  também  possui  Conselho

Municipal  de  Meio  Ambiente,  atendendo  assim  os  requisitos  da  LC  nº.  140/2011,  para
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promover o licenciamento ambiental;

CONSIDERANDO que nos termos da LC nº. 140/2011, é inexigível a celebração

de  termo de  cooperação  entre  o  Estado  e  os  Municípios  para  que  este  possa  exercer  sua

competência comum relativa ao licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos que

possam causar impacto de âmbito local;

CONSIDERANDO que a situação criada pelo Naturatins em exigir a celebração

do  termo  de  cooperação  técnica  e,  posteriormente,  revogá-lo  tem  causado  transtorno

consultores ambientais e pode causar prejuízos à população que necessita de licenciamento

ambiental;

CONSIDERANDO que a intervenção do Ministério  Público é imprescindível na

defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais, tomando-se como fundamento os arts. 127 e

caput,  129,  II,  da  Constituição  Federal,  dentre  outros  preceitos  exigíveis,  explícita  ou

implicitamente, diante do relevante interesse público correspondente.

 
RECOMENDA:

AO NATURATINS, na pessoa de seu presidente, que:

1. Se abstenha de exigir do Município de Gurupi e de qualquer outro da Comarca de

Gurupi,  que comprove atender  os requisitos da Lei  Complementar  nº.  140/2011, a

celebração  de  termo  de  cooperação  técnica para  que  possam  promover  o

licenciamento ambiental,  monitoramento e  fiscalização de atividades  potencialmente

poluidoras de impacto no âmbito local, elencadas no Anexo Único da Resolução nº.

073/2017 do COEMA;

2. Limite sua atuação no licenciamento das atividades e empreendimentos de impacto

ambiental no âmbito local, à hipótese de atuação supletiva prevista no art. 15, II, da

Lei Complementar nº. 140/2011, ou seja, quando inexistir órgão ambiental capacitado

ou conselho de meio ambiente nos Municípios;
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AO MUNICÍPIO DE GURUPI, na pessoa da Diretora de Meio Ambiente,

que:

1. Observe  detidamente  o  procedimento  legal  insculpido  no  ordenamento  pátrio

quanto  ao  licenciamento,  monitoramento  e  fiscalização  de  atividades  e

empreendimentos  que  causem ou possam causar impacto  ambiental  de  âmbito

local,  relacionados  no  Anexo  Único  da  Resolução  COEMA  nº.  073/2017,

principalmente,  no  tocante  a  publicidade  dos  pedidos  de  licenciamento,  sua

renovação ou concessão, os quais deverão ser de fácil acesso e conhecimento público,

seja na página da prefeitura na rede mundial de computadores, seja em periódico de

circulação local;

2. Firme ação administrativa subsidiária com os órgão ambientais (Ibama, Naturatins

e  Polícia  Militar  Ambiental) para  fiscalização  das  atividades  e  empreendimentos

licenciados  no  âmbito  local,  permitindo,  assim,  maior  abrangência  do  poder

fiscalizatório.

AO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – COEMA, que:

1. Promova a devida adequação da Resolução nº. 073/2017, para excluir as exigências

contidas no art. 6º, quanto ao licenciamento ambiental por parte dos municípios, por

interferir na competência dos entes federativos e extrapolar a delegação concedida pela

Lei Complementar nº. 140/2011.

Os órgãos e o Município recomendados, devem informar a esta Promotoria

de  Justiça,  no prazo de  10 (dez)  dias,  a  concordância  ou não com os  termos da  presente

recomendação.

A presente  recomendação  dá  ciência  e  constitui  em mora  os  destinatários

quanto às providências solicitadas e poderá, em tese, importar ato ímprobo na hipótese de não

atendimento, além de implicar a adoção de todas as providências administrativas e judiciais

cabíveis, em sua máxima extensão, contra os responsáveis inertes em face da violação dos

dispositivos legais e constitucionais acima referidos. 
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Gurupi, 08 de abril de 2019

Maria Juliana Naves Dias  do Carmo
- Promotora de Justiça - 
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