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O que é o serviço de Licenciamento Ambiental?

O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou

atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente e é caracterizado pela ampla

divulgação das suas informações e a participação social na tomada de decisão como parte do processo.

O Ibama, os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente e os Órgãos Municipais de Meio Ambiente integram

o Sisnama (Sistema Nacional de Meio Ambiente) e executam o Licenciamento Ambiental dentro de

suas competências. O Município de Cachoeiro de Itapemirim atua, principalmente, no licenciamento

de atividades que podem causar impactos ambientais dentro dos limites do território municipal. 

As principais diretrizes para a execução do licenciamento ambiental estão expressas na Lei 6.938/81 e

nas Resoluções Conama nº 237/97 e na recentemente publicada Lei Complementar nº 140/2011, que

discorre sobre a competência de todos os entes municipal, estadual e federal para o licenciamento,

tendo como fundamento a localização do empreendimento.

A Semma (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) é o órgão da Prefeitura responsável pela execução

do  licenciamento  em  nível  Municipal.  A  organização  e  padronização  dos  procedimentos  de

licenciamento  ambiental  é  um trabalho  que  está  sendo desenvolvido  pelo  órgão  para  melhorar  a

qualidade  e  o  tempo  de  entrega  dos  serviços  prestados.  Atualmente  estão  disponíveis  aos

empreendedores  sistema  de  análise  simplificada  e  alinhada  com os  demais  entes  do  Sisnama.  O

público em geral tem acesso às informações sobre as características dos empreendimentos, bem como

a situação do andamento do processo. 

A expectativa do órgão é que essa nova metodologia torne os serviços prestados pelo processo de

licenciamento mais ágeis e efetivos, garantindo maior transparência e participação nos trabalhos em

tramitação na Semma. 
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