
 

 

 
Atualizado em: 17/12/2013 

1 de 2 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

AV. MONTE CASTELO, 60, INDEPEDENCIA 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES CEP : 29306-500 

TEL: 3155-5327 

 
 
 
 

Legislação sobre a proteção do Meio Ambiente 
 
 

 
 O licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades potencialmente 

poluidores é realizado por todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal, 

conforme conforme a abrangência dos impactos e a competência de cada ente.  

 

 O licenciamento federal é realizado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – 

IBAMA. No Espírito Santo, esse órgão é o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – IEMA e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo- IDAF.  

 

 Em Cachoeiro de Itapemirim é realizado através da SEMMA - Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, órgão integrante do SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente 

para a gestão ambiental municipal.  

 

 Abaixo estão os principais instrumentos legais que fundamentam o SISNAMA e o 

licenciamento ambiental municipal. 

 

  

Principais Leis, Decretos e Resoluções que norteiam o Licenciamento 
Ambiental Municipal 

Instrumento Matéria Baixar 

Constituição 
Federal, art. 23 

Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  
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. 

Baixar  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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LC nº 140/2011 

Fixa 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; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto 
de 1981. 

Baixar 

Lei nº 6.938/1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

Baixar 

Lei nº 5913/2006 

Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento 
Ambiental do município de Cachoeiro de 
Itapemirim para empreendimentos ou 
atividades que causem ou possam causar 
impactos ambientais de âmbito local – SLAAP e 
sobre o poder de polícia administrativo, 
disciplinando as infrações ao meio ambiente e 
suas penalidades e dá outras providências. 

Baixar 

Resolução 
CONSEMA nº 

005/2012 

Definir a tipologia das atividades ou 
empreendimentos considerados de impacto 
ambiental local e dá outras providências, 
conforme estabelecido no Anexo Único desta 
Resolução. 

Baixar 

Decreto nº 
23.875/ 2013 

Dispõe sobre a regulamentação do 
licenciamento Ambiental do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim-ES, lista as atividades 
ou empreendimentos que causem ou possam 
causar impacto ambiental de âmbito local e 
estabelece atividades dispensadas de 
licenciamento ambiental. 

Baixar 

Portaria nº 
895/2013 

Estabelece os procedimentos técnicos e 
administrativos para o licenciemento ambiental 
de “Loteamento predominante residencial ou 
para unidades habitacionais populares ou para 
condomínios horizontais”. 

Baixar 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp140.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/transparencia/diario/2006/diario2812.pdf
http://www.meioambiente.es.gov.br/default.asp?pagina=16687
https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/servicos/arq/semma/Decreto_nº_23875_licenciamento_ambiental.pdf
https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/servicos/arq/semma/portaria_895_2013.pdf

