
3. Licenciamento ambiental do parcelamento 

No estado do Paraná, por força da Resolução SEMA n. 31/1998 empreendimentos 

imobiliários devem passar pelo procedimento administrativo de licenciamento 

ambiental. Esta classifica como empreendimentos imobiliários:  

a) o Parcelamento do Solo Urbano para fins habitacionais, industriais ou 

comerciais; 

b) os Loteamentos; 

c) a implantação de Conjuntos Habitacionais; 

d) a Construção ou Obras Civis localizadas no Litoral Paranaense; 

e) a implantação de Cemitérios; 

f) a implantação de Empreendimentos de Lazer, tais como: campings, clubes 

de campo, e outros. 

Os empreendimentos, que se enquadram nas tipologias descritas acima, devem 

solicitar uma Licença Prévia e posteriormente uma Licença de Instalação para o órgão 

ambiental responsável podendo ser este a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 

neste caso do estado do Paraná ou uma secretaria municipal mediante prévio 

estabelecimento de convênio com o órgão estadual. De acordo com a Resolução 

CONAMA n. 237/1997:  

Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades: 

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de 

conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação 

natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, 

de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas 

por normas federais, estaduais ou municipais; 

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um 

ou mais Municípios; 

IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por 

instrumento legal ou convênio. 

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o 

licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico 

procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a 

atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos 

demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento. 



Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos 

competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto 

ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 

instrumento legal ou convênio. 

Art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único 

nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. 

 

A apresentação da Licença Prévia deve ser realizada na primeira etapa de aprovação 

do parcelamento (momento de informação das diretrizes) e a Licença de Instalação 

antes da aprovação final pelo Município. 

Atualmente, os processos de licenciamento urbanístico e de licenciamento ambiental 

ocorrem separadamente e com grande dependência da anuência do Estado e dos 

órgãos de gestão metropolitana, dilatando muitas vezes o prazo para a conclusão do 

processo de licenciamento urbano-ambiental. Existe a proposta, dentro do já citado 

Projeto de Lei 3057 de 2000 de unificar o processo de licenciamento urbanístico e 

ambiental dos parcelamentos e deixá-los como competência exclusiva do Município 

desde que este comprove que cumpre os requisitos para uma Gestão Plena. 

Assim, com a nova lei [PL 3057/2000], a cidade passaria a ter autonomia 

quase total para definir as regras de licenciamento ao parcelamento do solo. 

Tanto do ponto de vista urbanístico quanto ambiental – diferentemente do 

que ocorre hoje, em que permanecem, em alguns casos, a obrigatoriedade 

de aprovação ou anuência do Estado. 

Em que pese a preocupação de governos estaduais e entidades 

metropolitanas com a subtração de competência, ela visa conferir menor 

burocracia e maior agilidade ao processo, propiciando diretrizes de projetos 

mais adequadas às realidades locais, que devem ser complementados com 

um planejamento regional e com capacitação dos agentes públicos 

municipais, tarefas para as quais os Estados são fundamentais. (COSTA, H. 

S. M. e PRIETO, E. C. Revisão da Lei Federal de Parcelamento do Solo: um 

Debate sobre o substitutivo ao PL 3.057/2000. In.: Revista Magister de 

Direito Ambiental e Urbanístico n° 21 – dez. – jan./2009. p. 110) 

 

Os requisitos estabelecidos pelo projeto de lei para uma gestão plena são: 

a) possuir Plano Diretor nos termos do Estatuto da Cidade; 

b) ter órgãos colegiados de controle social nas áreas de política urbana e 

ambiental, ou, na inexistência destes, integração com entes colegiados 

intermunicipais constituídos com essa mesma finalidade, assegurados o 



caráter deliberativo das decisões tomadas, o princípio democrático de escolha 

dos representantes e a participação da sociedade civil na sua composição; 

c) ter órgãos executivos específicos nas áreas de política urbana e 

ambiental, ou integração com associações ou consórcios intermunicipais para 

o planejamento, a gestão e a fiscalização nas referidas áreas, nos termos da 

Lei n° 11.107/05.  

No estado do Paraná existe a possibilidade de, através de uma Resolução do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA), os Municípios se tornarem 

responsáveis pela licença ambiental para atividades, obras e empreendimentos que 

causem impacto ambiental local (Lei complementar 140/ 2011, art. 9°, inciso XIV).  


