
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº. 009/2006

(D.O.AP Nº. 3781 de 08/06/06)

Acrescenta o parágrafo sexto ao Artigo 1º da Resolução  
Nº.  001  de  10  de  junho  de  1999,  que  estabelece  
diretrizes  para  caracterização  de  empreendimentos  
potencialmente  causadores  de  degradação  ambiental,  
licenciamento ambiental e dá outras providências.

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – COEMA, no uso das competências que 
lhe conferem o inciso I do art. 5º da Lei nº. 0165 de 18 de agosto de 1994, bem como o estabelecido  
no art. 3º do Decreto Estadual nº. 3009/98 que regulamenta o Título VII da Lei Complementar nº. 
005 de 18 de agosto de 1994 e, 

Considerando que o art.  7º, § 1º da Lei Complementar 005/94, deferiu ao Conselho poder para 
definir os critérios para caracterizar os empreendimentos potencialmente causadores de degradação 
ambiental, para fins de exigência, ou não, de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (Epia) e Relatório 
de Impacto Ambiental (Rima);

Considerando,  que o art.  7º,  § 3º da Lei  Complementar  005/94 determinou que os critérios  de 
análise e aprovação do Epia e do Rima devem ser objeto de deliberação do Conselho;

Considerando que o processo de licenciamento ambiental deve considerar o grau e a extensão do 
impacto ambiental;

Considerando, finalmente, o que ficou decido na 81ª Reunião Plenária Ordinária de 31/05/06.

RESOLVE

Art. 1º - Ao artigo 1º da Resolução nº. 001 de 10 de junho de 1999, fica acrescentado o parágrafo 
sexto com a seguinte redação:

§ 6º - para fim de licenciamento ambiental considerar-se-á o total da área a ser utilizada quando o 
empreendimento ou atividade ocorra em imóveis contíguos ou em áreas contíguas.

Art.  2º -  Os  demais  dispositivos  da  Resolução  nº.  001/99,  não  alcançados  por  esta  Resolução 
permanecem em vigor.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala de Reuniões Plenárias do COEMA, em Macapá-AP, 31 de maio de 2006.

ANTONIO CARLOS DA SILVA FARIAS
Presidente do COEMA
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