
RESOLUÇÃO COBH GL2 Nº 01/2016 DE 26 DE JULHO DE 2016. 

MOÇÃO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS 

 NO PROCESSO DE FORTALECIMENTO DO  

LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. 

 

A Presidente do Comitê Metropolitano Sul no uso de suas atribuições legais tendo em vista o 

disposto na Lei Estadual nº 12.984 de 2005 e no Estatuto Social deste Colegiado; 

CONSIDERANDO, o exposto e discutido na 2ª Reunião Ordinária do Comitê Metropolitano Sul 

ocorrida em 26 de julho de 2016 no Jardim Botânico do Recife; 

CONSIDERANDO que este Colegiado tem na sua composição representantes do Poder Público 

Municipal, dos Usuários de Aguas e de Representantes da Sociedade Civil Organizada que tem 

interesse com o tema desta Moção; 

CONSIDERANDO a importância e as consequências da Resolução sobre definição de impacto 

local para a gestão e controle ambientais pelos Municípios, sobretudo com relação ao 

licenciamento e fiscalização ambientais dos empreendimentos instalados e em funcionamento 

nos limites de seus territórios; 

CONSIDERANDO que as pessoas vivem, moram, trabalham, circulam e se divertem nos 

municípios, e, portanto, são elas afetadas diretamente pelos impactos locais provocados pelos 

empreendimentos/atividades instalados em seus territórios; 

CONSIDERANDO que o órgão estadual, via de regra, não detêm as condições estruturais 

(capacidade operacional) para o efetivo exercício do controle ambiental necessário e 

legalmente exigido em todo o território do Estado, tanto que, ao longo das últimas décadas, 

procederam a um processo contínuo de descentralização das atividades e atribuições do 

próprio Estado; 

CONSIDERANDO que os Estados devem apoiar e dar suporte aos Municípios para que estes 

possam estruturar-se e exercer efetivamente a gestão e controle ambientais,  

RESOLVE, 

Art. 1º Apresentar a presente Moção de Apoio as propostas do Município, através da 

ANAMMA para a edição de Resolução do referido Conselho Estadual de Meio Ambiente, a qual 

definirá o conceito de impacto local, ressalvando que estes tenham preservadas sua 

competência e autonomia constitucionalmente previstas para a consolidação do processo de 

descentralização da gestão e controle ambientais a necessidade de estruturação mínima dos 

municípios para implantação e fortalecimento do licenciamento ambiental municipal.  

Recife,        de julho de 2016. 

 

SANDRA MARIA F. DE SÁ 
Presidente do COBH GL2 


