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RESUMO 

O presente artigo aborda os aspectos do licenciamento ambiental para o parcelamento de solo 

urbano no Estado do Ceará, à luz da legislação vigente. Têm por objetivo demonstrar as fases do 

licenciamento ambiental para esta modalidade junto à Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente (SEMACE), órgão ambiental responsável pelos licenciamentos no Estado. Através do 

presente estudo, se prevê o alcance de uma abordagem que facilite o entendimento das 

principais características para a implantação de loteamentos; competência do órgão licenciador 

e da concessão das licenças prévia, de instalação e operação; custos e prazos de validade e 

análise para a concessão das licenças, bem como os estudos ambientais exigidos. A pesquisa 

desenvolvida tem como público alvo os empreendedores do setor, buscando auxiliá-los num 

entendimento mais didático sobre os processos legais e o atendimento as condicionantes do 

licenciamento, bem como otimizar o tempo e os custos gastos em todo o processo. A 

metodologia adotada se deu através de pesquisas sobre acervo bibliográfico, leis e diretrizes em 

meios físicos e digitais. À luz da legislação vigente, conclui-se que o processo de licenciamento 

de parcelamentos de solo urbano no estado do Ceará é eficaz do ponto de vista processual, no 

entanto, bastante lento devido o organograma burocrático a ser seguido pelos requerentes, o que 

determina uma enorme perca de tempo e agilidade na confirmação e aprovação dos projetos, 

reverberando diretamente nos custos finais do empreendimento. Portanto, este estudo se 

confere, para além da gestão espacial e ambiental, num importante instrumento de auxílio para 

maior eficiência administrativa e financeira. O meio ambiente, pensado de forma 

ecologicamente equilibrada, socialmente justa e economicamente viável, prospera todas as 

principais premissas conceituadas por um desenvolvimento sustentável eficiente.        
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ASPECTS OF THE ENVIRONMENTAL LITIGATION FOR THE 

URBAN SOIL ADJUSTMENT BY ENVIRONMENTAL 

LEGISLATION OF THE STATE OF CEARÁ 

 

ABSTRACT  

This article approaches the aspects of environmental licensing for the urban land parceling in 

the State of Ceará, in light of the current legislation. It aims to demonstrate the phases of 

environmental licensing for this modality with the State Environmental Authority (SEMACE), 

the environmental agency responsible for licensing in the State. Through the present study, it is 

foreseen the reach of an approach that facilitates the understanding of the main characteristics 

for the implantation of allotments; competence of the licensing body and the granting of prior 

licenses, installation and operation; costs and deadlines for the granting of licenses, as well as 

the required environmental studies. The research developed has as a target: the entrepreneurs of 

the sector, seeking to assist them in a more didactic understanding of the legal processes and the 

fulfillment of the conditions of the licensing, as well as optimize the time and costs spent in the 

whole process. The methodology adopted was through research on bibliographic collection, 

laws and guidelines in physical and digital media. In light of the current legislation, it is 

concluded that the licensing process of urban land parceling in the state of Ceará is process-

efficient, however, rather slow due to the bureaucratic organizational chart to be followed by the 

applicants, which determines an enormous loss of time and agility in the confirmation and 

approval of the projects, reverberating directly in the final costs of the enterprise. Therefore, this 

study gives, beyond the spatial and environmental management, an important aid instrument for 

greater administrative and financial efficiency. The environment, thought in an ecologically 

balanced, socially just and economically viable way, thrives on all the main assumptions of an 

efficient sustainable development. 
 

Key-words: Urban land installment, urban development, environmental legislation, 

sustainability.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de industrialização iniciado em meados do século XIX iniciou a discussão 

sobre novos parâmetros nas relações entre os homens e entre estes e a natureza. A 

migração para os centros urbanos e a conseguinte expansão territorial urbana, trouxe a 

necessidade de ordenação dessa demanda que se tornava cada vez mais urgente para 

uma melhor organização sócio espacial.  

A atividade de parcelamento do solo urbano tem sua intensificação mundial ainda na 

década de 1940, com o aumento da população urbana, principalmente advinda do 

campo, promovendo uma grande expansão populacional e, consequentemente, da área 

urbana (SERRA, 1987). 

Nas problemáticas do processo de urbanização, o parcelamento do solo urbano é hoje 

um dos itens de maior relevância técnica e também no aspecto jurídico. No Brasil, até 

1850, a terra era de “domínio público”, apropriada assim, por intermédio de concessão 

estabelecida pelo Estado. 

Em 1850, se promoveu a primeira iniciativa no sentido de organizar a “propriedade 

privada” sobre a terra, exigindo que esta fosse feita através de transações de compra e 

venda. A “Lei de Terras”, como ficou conhecida a Lei Nº 601 de 18 de setembro de 

1850, se fez necessária, pois, até então, não havia nenhum documento que 

regulamentasse de forma efetiva a propriedade de terras.  

Posteriormente, o tratamento à cerca da temática de parcelamentos de solo ou 

loteamento de terrenos, teve sua previsão legal instituída através do Decreto Lei No 58, 

de dezembro de 1937, que se referia diretamente ao “loteamento e a venda de terrenos 

para o pagamento em prestações”. 

Buscando uma formatação mais moderna e atualizada, o país, hoje, conta com uma 

legislação especifica para a regulamentação do parcelamento de solo urbano que é a Lei 

nº 6.766/79, possuindo ainda a Lei 9.785/99 com critérios complementares que 

demonstram preocupação com o ordenamento urbano sem esquecer-se dos vieses 

urbanístico e ambiental. A fim de minimizar os impactos ambientais causados pelos 

empreendimentos, se adota também a aplicação da Política Nacional do Meio 

Ambiente, Lei n º 6.938/81, que, em seu art. 9º, dispõe o licenciamento ambiental, a 

revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, as avaliações de impactos 

ambientais e o zoneamento ambiental, como medidas balizadoras para os 

empreendedores buscarem ações mais sustentáveis em seus projetos. 

Seguindo as diretrizes federais, o Estado do Ceará instituiu no ano de 1987, a Lei nº 

11.411, que traz um maior ordenamento do uso e ocupação do solo no Estado. A 

referida lei é referência e oferece diretrizes para a sedimentação de uma política que 

visa estabelecer uma relação consoante entre governo, população e os municípios, em 

face de diretrizes políticas mais sustentáveis. 

Em conjunto, a Resolução COEMA No 10, de 11 de junho de 2015, vem atualizar todos 

os procedimentos, critérios, parâmetros e custos aplicados aos processos de 

licenciamento ambiental que concernem à SEMACE. A referida Resolução busca 

abranger todas as atividades que sejam caracterizadas como “modificadoras do meio 

ambiente”, segundo os parâmetros da própria Resolução. 
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Conforme disposto na Resolução do CONAMA 237/97, art. 1º, inciso I, o licenciamento 

ambiental é o:  

 

“procedimento administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 

ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.”  

 

Em termos criminais, a Lei 9.605/98, também conhecida como “lei de crimes 

ambientais”, tipifica como crime ambiental as atividades de construções em geral e o 

funcionamento de estabelecimentos ou serviços potencialmente poluidores, sem a 

devida licença ambiental. 

No âmbito estadual, a política ambiental está a cargo da Secretaria de Meio Ambiente – 

SEMA e do órgão executivo SEMACE – Superintendência Estadual do Meio Ambiente. 

Os órgãos e secretarias ambientais municipais, a depender das suas competências e 

estrutura para funcionamento, são regidos de acordo com as Resoluções do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente – COEMA, como trata a Lei Complementar nº 140. 

 

1.1 Justificativa 

 

Visto que o sistema de liberação das licenças ambientais depende da análise e 

aprovação dos órgãos públicos, sabidamente competentes e responsáveis, mas de uma 

morosidade burocrática imensa, o empreendedor compreender, de formas simplificada, 

objetiva e direcionada, todo o processo de licenciamento e sua importância econômico-

ambiental, tenderá a impactar diretamente numa melhor qualidade na produção de 

documentos e estudos correlacionados e, consequentemente, no êxito das obtenções de 

licenças, agindo, diretamente, na rentabilidade e êxito do projeto. 

Justifica-se o propósito desse estudo, o objetivo de apresentar direcionamento 

metodológico na obtenção de licenciamentos ambientais para parcelamentos do solo 

urbano ou, simplesmente, loteamentos urbanos, tomando-se como cenário institucional, 

as normas estaduais do Ceará que regulam a matéria, como forma de imprimir 

celeridade aos processos para obtenção de licenças e difundir um maior entendimento 

ambiental sobre as premissas legais e seus benefícios socioeconômicos. 

 

1.2 Objetivo 

 

Este trabalho tem como objetivo abordar a natureza jurídica do licenciamento ambiental 

de parcelamentos de solo urbano no Estado do Ceará de forma a didatizar todas as 

etapas necessárias para obtenção do licenciamento, bem como suas condicionantes por 

parte do poder público. 
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2. METODOLOGIA 

 

Quanto à metodologia de pesquisa adotada para este trabalho, realizou-se uma pesquisa 

documental e bibliográfica a cerca da legislação vigente, bem como sobre os trabalhos 

científicos que concernem à temática. Foi impelido o foco de fomentar a construção de 

estratégias para facilitar o entendimento sobre o processo de licenciamento sobre 

loteamentos urbanos e seus possíveis cenários. 

Tais cenários, “positivos” ou “negativos”, sobre a concepção correta de documentações 

e estudos junto ao órgão licenciador, promovem a obtenção de um encaminhamento 

mais direcionado, ágil e frutífero no tocante à obtenção da referida autorização para o 

empreendimento desejado. 

Os dados bibliográficos foram obtidos através de consultas a legislação, livros, artigos 

científicos e sítios da internet relacionados com a temática em estudo. 

 

3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

 

O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, por meio do qual os órgãos ambientais analisam a viabilidade ambiental da 

localização, instalação, ampliação e operação das atividades ou empreendimentos 

utilizadores de recursos naturais, visando o controle, conservação, melhoria e 

recuperação ambiental, de forma a promover o desenvolvimento socioeconômico, em 

consonância com os princípios da sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. 

O licenciamento é constituído de uma série de atos tendentes a um resultado conclusivo, 

que é a “Licença Ambiental”. Estes atos são condicionados a partir da execução de 

pareceres técnicos e administrativos, que tem por finalidade verificar a situação viável 

de implementação ou não dos empreendimentos no tocante a sua tipologia, atividade e 

localização. 

Considerado instrumento preventivo, o Licenciamento Ambiental consiste em um 

procedimento uno, dividido em três fases distintas, ou seja, em três licenças principais 

que estabelecem condições e medidas de controle ambiental, que deverão ser 

observadas pelo requerente (empreendedor), que são: Licença Prévia, Licença de 

Instalação e Licença de Operação. 

Estão sujeitas ao licenciamento ambiental todas as atividades que utilizem recursos 

ambientais e possam ser causadoras efetivas ou potenciais de poluição ou degradação 

ambiental, desenvolvidas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive as entidades das 

administrações públicas federal, estadual e municipal. 

 

3.1 Licenciamentos ambientais no estado do Ceará 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução Nº 237, de 

19 de dezembro de 1997, estabeleceu os níveis de competência federal, estadual e 

municipal, de acordo com a extensão do impacto ambiental, devendo os 

empreendimentos e atividades ser licenciadas em um único nível de competência. 
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No Estado do Ceará, a tarefa de licenciar, denominada Processo de Licenciamento 

Ambiental, é efetuada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, 

Autarquia criada pela Lei Estadual N° 11.481 de 28 de dezembro de 1987. A SEMACE, 

hoje, se encontra vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA e tem a 

responsabilidade de executar a Política Ambiental do Estado do Ceará, integrando 

também, como órgão seccional, o Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama. 

 

3.1.1 Das licenças  

 

De acordo com a mesma Lei Estadual No 11.481/87 e a Resolução COEMA nº 10/15, o 

Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado do Ceará compõe-se principalmente 

das seguintes modalidades de licenças: 

Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção. Atesta a 

viabilidade ambiental e estabelece os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação. Observa-se que nesta fase do 

licenciamento ainda não é autorizado o início de obras. Possui validade máxima de 04 

anos. 

Licença de Instalação (LI) – autoriza o início da instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

executivos aprovados na LP, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante. Neste momento do 

licenciamento, não é autorizada o funcionamento ou operação do empreendimento. 

Possui validade máxima de 05 anos. 

Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade, obra ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das exigências das licenças 

anteriores (LP e LI), bem como do adequado funcionamento das medidas de controle 

ambiental, equipamentos de controle de poluição e demais condicionantes determinados 

para a operação. Possui validade mínima de 03 anos e máxima de 07 anos, sendo esta 

validade fixada com base no Potencial Poluidor - Degradador – PPD da atividade e a 

considerar seus planos de controle ambiental. 

Se, por ventura, ocorrer modificação no contrato social da empresa, empreendimento, 

atividade ou obra, ou requalificação de pessoa física, as devidas alterações da licença 

estarão condicionadas à existência de Licença de Instalação (LI) ou Licença de 

Operação (LO) vigentes, observando o seu respectivo prazo de validade.  

 

“Será igualmente exigida à alteração da licença, no caso de ampliação ou alteração do 

empreendimento, obra ou atividade, obedecendo à compatibilidade do processo de 

licenciamento em suas etapas e instrumentos de planejamento, implantação e operação 

(roteiros de caracterização, plantas, normas, memoriais, portarias de lavra)”, 

conforme informa e exige a SEMACE. 
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No Estado do Ceará existem ainda outras modalidades para obtenção de licenças 

ambientais, conforme as atividades e potenciais de poluição e degradação, destacando-

se:  

Licença de Instalação e Operação (LIO) - concedida, por exemplo, para implantação 

de projetos de assentamento de reforma agrária, bem como para projetos agrícolas, de 

irrigação, floricultura, cultivo de plantas de reflorestamento, piscicultura de produção 

em tanque–rede e carcinicultura de pequeno porte, nos termos da Resolução COEMA nº 

12/2002, consoante às especificações do projeto básico, medidas e condições de 

controle ambiental estabelecidas pelo próprio órgão ambiental. Esta licença possui 

validade máxima de 04 anos. 

Licença Simplificada (LS) - concedida exclusivamente quando se tratar de 

empreendimentos ou atividades de porte micro e pequeno, no tocante a sua localização, 

implantação e operação, bem como de baixo potencial poluidor-degradador. O processo 

de licenciamento ambiental simplificado constará de Licença Prévia (LP) e Licença de 

Instalação/Operação (LIO), possuindo validade máxima de 02 anos. 

Autorização Ambiental (AA) - concedida a empreendimentos ou atividades de caráter 

temporário. Caso o empreendimento exceda o prazo estabelecido de modo a configurar 

situação permanente, serão exigidas as licenças ambientais correspondentes, em 

substituição à atual autorização expedida. 

Também existe o estabelecimento da Autorização para Supressão Vegetal (ASV), que 

é expedida para supressão total ou parcial de vegetação nativa, mediante as modalidades 

de Exploração Florestal, que é quando a finalidade do desmatamento tenha objetivos 

sociais ou econômicos ligados diretamente a fins agropecuários, florestais e 

assemelhados, através da supressão parcial da floresta e mediante a apresentação de 

planos de manejo florestal e a de Uso Alternativo do Solo, que se configura quando a 

finalidade do desmatamento é destinada à implantação de culturas agrícolas, frutíferas, 

pastagens e florestais. 

As Licenças Ambientais no Estado do Ceará são obtidas de forma sequencial e 

independente, podendo ser expedidas isoladas ou sucessivamente, de acordo com a 

natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. 

Serão indeferidos os requerimentos para obtenção de licenças ou autorizações 

apresentadas pelos interessados, quando verificada a omissão de qualquer informação 

solicitada para continuidade do licenciamento, dentro do prazo notificado. O 

arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo 

requerimento, mediante novo pagamento de custo de análise. 

As licenças e autorizações serão cassadas ou canceladas, respectivamente, se, no curso 

de sua vigência, for constatada a reforma, ampliação, mudança de endereço, 

modificação no contrato social da empresa, alteração na natureza da atividade, 

empreendimento ou obra, e ainda, qualificação de pessoa física sem prévia comunicação 

à SEMACE, bem como o descumprimento dos condicionantes previstos na Licença 

concedida. A cassação ou cancelamento serão informados mediante envio de ofício ao 

interessado. 

Como forma de estímulo a boas condutas ambientais, a SEMACE, através do 

automonitoramento dos empreendimentos e de uma avaliação sistemática, infere aos 

empreendimentos e/ou atividades que apresentarem corretos controles de seus 

potenciais poluidores de acordo com os padrões estabelecidos pela lei, o benefício de ter 
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o prazo de validade da Licença de Operação ampliado, não podendo este ultrapassar o 

prazo máximo de 10 anos. 

A relação de “check lists” para as referidas licenças citadas anteriormente também pode 

ser obtida pelo empreendedor na própria SEMACE ou, de forma previa e mais rápida, 

através de simulações on line. Estas simulações devem ser realizadas em site autorizado 

oficialmente pela SEMACE, cadastrando-se previamente, através do endereço 

http://natuur.semace.ce.gov.br.  

 

3.1.2 Dos prazos de renovação de licenças e análises técnicas 

 

Os prazos de renovação das licenças ambientais obedecerão a um procedimento 

semelhante ao adotado para fins de sua obtenção, inclusive no tocante aos custos e 

prazos de validade, devendo sua solicitação efetuar-se no mínimo 120 dias antes da data 

de validade da licença. Expirado o prazo de validade da licença sem que seja requerida a 

sua renovação, ficará caracterizada infração ambiental, estando o infrator sujeito às 

penas previstas em lei. O prazo para o cumprimento dos condicionantes previstos nas 

licenças ou autorizações será contado a partir da data da concessão da licença ou 

autorização. 

Os prazos para análise do requerimento pela SEMACE são estabelecidos pela própria. 

São providos pelo mínimo de 60 dias para cada modalidade de licença, considerando o 

prazo máximo de 06 meses, a contar do ato de protocolar o requerimento até seu 

deferimento ou indeferimento, obstante os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 

Audiências Públicas, quando o prazo mínimo será de 120 dias e o máximo será de até 

12 meses. 

Pode-se observar ainda, em caráter de exceção, que a contagem do prazo será suspensa 

a partir da solicitação, pela SEMACE, de estudos ambientais complementares ou de 

esclarecimentos pelo empreendedor, retornando sua contagem a partir do pronto 

atendimento, a depender da natureza da solicitação, ficando sua determinação a cargo 

do órgão ambiental. 

O não cumprimento dos prazos estipulados implicará no arquivamento do processo, o 

que não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença, que deverá obedecer 

aos procedimentos estabelecidos, mediante novo pagamento de custo de análise. 

 

3.1.3 Dos estudos ambientais 

 

Os estudos ambientais necessários ao processo de licenciamento ambiental no Estado do 

Ceará estão explicitados na Resolução COEMA Nº 10/15. Estes poderes podem ser 

conhecidos através da relação abaixo: 

– Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA; 

– Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD; 

– Plano de Controle e Monitoramento Ambiental – PCMA; 

– Relatório de Controle e Monitoramento Ambiental – RCA; 

– Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA; 
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– Relatório Ambiental Simplificado – RAS; 

– Plano de Contingência/Emergência; 

– Plano de Manejo Florestal; 

– Plano de Desmatamento Racional; 

– Plano de Controle e Monitoramento Ambiental; 

– Relatório de Auditoria Ambiental – RAA; 

– Análise de Risco / Gerenciamento de Risco; 

– Auditoria Ambiental (AA); 

– Avaliação Ambiental Estratégica de Políticas, Programas e Planos Públicos 

(AAEPPPP). 

No Ceará, quaisquer dos estudos cima citados deverão ser realizados por profissionais 

legalmente habilitados, tendo suas custas fomentadas pelo empreendedor. Os 

profissionais que subscreverem os estudos serão responsáveis pelas informações 

apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais. Os documentos 

deverão vir assinados e acompanhados dos respectivos registros no Conselho de Classe 

Profissional. 

Dentre os estudos mencionados, o estudo mais completo e complexo, e por isso exigido 

em empreendimentos com maior potencial poluidor - degradador, é o Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA. Este visa essencialmente a identificação e avaliação das 

prováveis repercussões sobre o meio ambiente, a partir do conhecimento de 

determinado projeto, obra ou atividade e das características da área de influência dos 

mesmos, bem como a proposição das medidas mitigadoras / compensatórias adequadas 

e programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos. 

O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA reflete as conclusões do EIA e se constitui 

em um documento elaborado em linguagem didática e objetiva, portanto mais adequada, 

à compreensão dos grupos sociais interessados, bem como por todas as instituições 

envolvidas na tomada de decisão. A Resolução CONAMA Nº 001/86, em seu Art. 2º, 

exemplifica alguns tipos de atividades modificadoras do meio ambiente em que se faz 

necessária à apresentação de EIA/RIMA. 

 

3.1.4 Dos custos tarifários 

 

O custo de análise para obtenção da licença ambiental fundamenta-se no Art. 13 da 

Resolução CONAMA n° 237/97, visando o ressarcimento, pelo empreendedor, das 

despesas realizadas pelo órgão ambiental competente. Também serão de 

responsabilidade dos requerentes de licenciamento, todas as despesas e custos referentes 

à realização de audiências prévias e públicas, caso necessárias. 

No Estado do Ceará, as variações de valores de cobrança, bem como os critérios que os 

estabelecem, estão definidas na Resolução COEMA No 10/15. Os custos 

corresponderão ao resultado da multiplicação dos respectivos coeficientes pelo valor da 

Unidade Fiscal de Referência – UFIRCE vigente. 

Os custos referentes aos diferentes tipos de licenças serão cobrados separadamente, no 

entanto, caso o empreendimento já esteja instalado ou em operação quando da 

solicitação da sua regularização, os custos das licenças serão cobrados 

cumulativamente. Também serão cobradas separadamente, as análises laboratoriais 



Página 8 de 17 

 

realizadas no Laboratório da SEMACE, necessárias à complementação do processo de 

licenciamento, como está prevista na tabela 04, anexo 04, da Resolução COEMA No 

10/15. 

Sempre que solicitados estudos ambientais, o custo da análise será calculado pela 

fórmula proposta para esse fim, levando-se em conta o número de técnicos e horas 

técnicas de trabalho, como apregoa a tabela 04 da Resolução COEMA No 10/15. Nos 

processos de licenciamento de empreendimentos ou atividades sujeitas a EIA/RIMA e 

outros estudos ambientais, o cálculo da remuneração dessa análise considerará os 

seguintes parâmetros e fórmula: 

 

A) a distância do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento à sede da 

SEMACE em Fortaleza, em km; 

B) número de técnicos envolvidos na análise do empreendimento;  

C) horas técnicas totais de trabalho da equipe de análise (considerando consultas, 

deslocamentos para visitas técnicas e vistorias), respeitando um mínimo de 100 horas, 

como previsto na Resolução COEMA No 10/15.  

 

Eq. 1 – Cálculo do custo da análise dos estudos ambientais. 

 

V = {[(D*FCQ*P1)+(NT*THT*FCHT)]*P2} 

 

Onde: 

V = Valor em UFIRCE da remuneração dos serviços; 

D = Distância em Km à sede da SEMACE; 

FCQ = Fator custo unitário de quilometragem = 0,8710 UFIRCE/km; 

P1 = Peso atribuído ao fator distância = 2; 

NT = Número total de técnicos utilizados na análise; 

THT = Total de horas técnicas necessárias para análise do processo até sua conclusão; 

FCHT = Fator custo unitário de hora técnica = 21,7756 UFIRCE/hora; 

P2  = Peso atribuído ao fator análise técnica = 1,50. 

 

Fonte: Site SEMACE, 2018. 

 

O indeferimento do pedido de licença ou a reprovação do Estudo de Impacto Ambiental 

e respectivo RIMA, ou de outros estudos ambientais, serão oficializados ao requerente e 

não implicarão, em nenhuma hipótese, em devolução da importância recolhida. As 

licenças ambientais concedidas pela SEMACE serão acompanhadas através de ações de 

monitoramento e fiscalização. 
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Os custos tarifários supracitados anteriormente também podem ser obtidos previamente 

pelo empreendedor através de simulações on line, facilitando objetivamente uma 

previsão financeira do cronograma do empreendedor. Estas simulações devem ser 

realizadas em site autorizado oficialmente pela SEMACE, cadastrando-se previamente, 

através do endereço http://natuur.semace.ce.gov.br.  

 

4. LICENCIAMENTO PARA LOTEAMENTOS URBANOS NO CEARÁ 

 

O primeiro passo que o empreendedor deve tomar para obtenção da licença ambiental 

para parcelamento de solo urbano ou loteamentos urbanos se realiza ainda “fora” dos 

trâmites institucionais da SEMACE. 

O interessado deve buscar a obtenção da anuência emitida pelo município em que 

deseja instalar a atividade ou empreendimento (ANEXO I), no que tange a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo municipal, bem como, quando couber, dos demais órgãos 

competentes (da União e do Estado) envolvidos no procedimento do licenciamento. 

Deve-se buscar também, preliminarmente, identificar a atividade ou empreendimento de 

interesse na lista de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, como infere a 

Resolução COEMA Nº 10/15, a mais recente sobre a matéria, como forma de dar 

agilidade aos passos seguintes que serão realizados pela SEMACE, antecipando-se 

principalmente os prazos de análise documental. Esta resolução visa “estabelecer 

critérios, parâmetros e custos aplicados aos processos de licenciamento e autorização 

ambiental” e contém aproximadamente 350 tipologias de atividades passíveis de 

licenciamento ambiental no estado do Ceará, como consta em seu Art. 2º, que nos traz: 

 

“Estão sujeitos ao licenciamento ambiental a localização, construção, instalação, 

ampliação, modificação e funcionamento de estabelecimentos, empreendimentos, obras 

e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e/ou 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, sem prejuízo de outras licenças exigíveis, conforme previsão do 

Anexo I desta Resolução - Lista de Atividades Passíveis de Licenciamento Ambiental no 

Estado do Ceará, com classificação pelo Potencial Poluidor-Degradador –PPD, sem 

prejuízo de outras atividades estabelecidas em normatização específica.” 

 

Também dispõe em seu segundo parágrafo, que as atividades passíveis de licenciamento 

ambiental no Ceará, para além da classificação quando ao seu Potencial Poluidor-

Degradador, possui uma classificação quanto ao porte dos empreendimentos, sendo 

vislumbradas as referidas classificações nos Anexos II e III desta Resolução. 

Todos os custos aplicados aos processos de licenciamento e autorizações ambientais são 

calculados a partir da Unidade Fiscal de Referência do Ceará - UFIRCE, como apregoa 

a Resolução COEMA No 10/15. Segundo a Sefaz Ce, para o exercício de 2018, a 

unidade da UFIRCE se encontra equivalente à R$ 3,93123.  

O segundo passo a ser tomado para obtenção da licença ambiental para loteamentos 

urbanos é o preenchimento do requerimento em formulário padrão (ANEXO II), com os 

dados gerais do empreendedor e identificação prévia da atividade e aquisição do 
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formulário para anexação de documentos (ANEXO III) para que se dê início ao 

protocolo de abertura do processo.  

Faz-se necessário a obtenção e o conhecimento dos documentos específicos pertinentes 

à atividade de loteamento urbano, para que possa providencia-los o mais breve possível, 

bem como os projetos e estudos ambientais necessários, tornando mais ágil à realização 

do enquadramento da atividade ou empreendimento quanto ao seu porte, calculando-se 

o valor do custo a ser recolhido e o tipo de licença ou autorização ambiental a ser 

requerida por parte da SEMACE, como já mencionado. A obtenção de informações 

gerais pode ser dada através de contato direto com o Núcleo Gerencial de Atendimento 

– NUGA, da SEMACE, ou através do site www.semace.ce.gov.br. 

No terceiro passo, de posse de todas as documentações, o empreendedor deverá 

proceder à abertura do processo referente ao licenciamento ambiental do loteamento 

urbano junto à SEMACE solicitando a liberação de sua Licença Prévia, onde o NUGA 

irá realizar a análise técnica e jurídica do pedido proposto.  

O NUGA deve proceder conferindo todos os itens assinalados na relação documental, 

como verificar se há impedimentos administrativos em nome do interessado ou do 

empreendimento e se há débitos em nome dos mesmos. Deve conferir à documentação 

um olhar legalista e técnico, bem como registrar todas as exigências técnicas e 

documentais que vierem a ser verificadas. 

Num cenário de não conformidade documental no ato de protocolação, o pedido de 

análise será rejeitado e caberá ao mesmo setor, NUGA, orientar o interessado quanto à 

documentação complementar que deverá ser providenciada. 

No cenário de conformidade, o processo é encaminhado ao núcleo responsável pelo 

licenciamento. Ir-se-á designar um técnico especialista em parcelamento de solo urbano 

para analisar a solicitação e, de posse do processo, o responsável técnico da SEMACE 

irá agendar uma vistoria técnica ao local para verificação in loco das informações 

fornecidas pelo empreendedor. 

Após a vistoria, será emitido Parecer ou Relatório Técnico com avaliação da viabilidade 

ou não da realização e da localização proposta para o empreendimento ou atividade, 

definindo a necessidade de solicitação de outras autorizações e apresentação dos 

devidos estudos ambientais necessário. 

Em caso de avaliação negativa do parecer técnico, o empreendedor será notificado da 

desaprovação, podendo apresentar alternativas para reanálise, dentro do prazo 

estabelecido em notificação. A não apresentação de alternativas às inconformidades 

verificadas, no prazo definido pela SEMACE, implicará no arquivamento automático do 

processo. Caso tenha sido identificada durante a vistoria a necessidade de outras 

autorizações, as mesmas deverão ser requeridas junto ao Núcleo de Atendimento da 

SEMACE. 

O parecer técnico se mostrando favorável ao empreendedor ou empreendimento, deverá 

possuir a emissão de sua Licença Prévia estabelecida, atestando a viabilidade ambiental 

e o estabelecimento de requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 

próximas etapas de desenvolvimento e implementação do projeto requerido. 
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Segundo a SEMACE,  

 

“quando se tratar de empreendimento para o qual tenha sido determinada a 

apresentação de Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental-RIMA, será emitido um Termo de Referência para elaboração do referido 

estudo. Somente após análise do EIA/RIMA e aprovação do Parecer Técnico emitido 

pela equipe técnica e Conselho Estadual do Meio Ambiente-COEMA, será emitida a 

Licença Prévia.” 

 

A licença posterior a Licença Prévia é denominada Licença de Instalação. Esta, só 

poderá ser requerida junto à SEMACE, mediante apresentação da Licença Prévia e da 

autorização para desmatamento, quando for o caso, bem como dos demais documentos 

constantes no “check list” (ANEXO IV) e estudos ambientais solicitados na Licença 

Prévia. 

Depois de protocolada solicitação para a Licença de Instalação, o técnico responsável 

retornará ao local do empreendimento para nova vistoria, analisará o projeto e estudo 

ambiental apresentado e emitirá Parecer/Relatório Técnico conclusivo indicando ou não 

a aprovação dos projetos para concessão da referida licença, de acordo com as 

exigências para esta autorização (ANEXO V). 

Em caso de avaliação negativa, o empreendedor será notificado da desaprovação do 

projeto protocolado, podendo apresentar alternativas para reanálise, dentro do prazo 

definido na notificação. A não apresentação de alternativas no prazo definido pela 

SEMACE implicará no arquivamento automático do processo. 

Em caso positivo, deverá ser emitida a Licença de Instalação, que autoriza o início da 

instalação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes 

dos planos, programas e projetos executivos aprovados, incluindo as medidas de 

controle ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivo determinante de 

parcelamento de solo urbano. 

De posse da Licença de Instalação, o empreendedor poderá requerer a Licença de 

Operação para o parcelamento do solo, apresentando a documentação constante do 

“check list” da SEMACE, como disposto através do site http://natuur.semace.ce.gov.br 

ou entendendo à seguinte sequência: 

 

1 - Cópia da Licença de Instalação concedida pela SEMACE; 

2 - Cópia da publicação, em jornal, da solicitação da Licença de Operação, conforme 

modelo padrão via site; 

3 – Apresentar comprovante de pagamento do custo de licenciamento ambiental, 

original ou cópia autenticada em cartório, ao Núcleo Gerencial de Atendimento da 

SEMACE (acompanhada do original para autenticação).  

4 - Averbação da Reserva Legal, quando não se tratar de terreno de marinha ou terrenos 

localizados em áreas urbanas; 

5 - Outras autorizações, cadastros e registros que se fizerem necessários. 
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Os procedimentos para concessão da Licença de Operação são semelhantes aos 

utilizados nas Licenças Prévia e de Instalação, constando de vistoria, análise 

documental e emissão de Parecer/Relatório Técnico. 

Em caso de não conformidade, o empreendedor será notificado da desaprovação do 

projeto de operação das atividades, podendo apresentar alternativas para reanálise ou 

mitigação, dentro do prazo definido na notificação. A não apresentação de alternativas 

no prazo definido pela SEMACE implicará no arquivamento automático do processo, 

tendo o requerente que retomar todo o processo de solicitações de licenças desde o 

passo inicial. 

Em caso de análise positiva, esta licença, denotando-se a derradeira, autorizará a 

viabilidade da operação do parcelamento do solo urbano pretendido, observando-se, a 

luz da legislação vigente, a verificação do efetivo cumprimento das exigências das 

licenças anteriores (LP e LI), bem como do adequado funcionamento das medidas de 

controle ambiental, equipamentos de controle de poluição e demais condicionantes 

determinados para a operação. 

 

5. CONCLUSÃO  

 

Através do estudo realizado e dos apontamentos legais obtidos, conclui-se que o 

processo de licenciamento para parcelamentos de solo urbano no Estado do Ceará é 

bastante burocrático e permeado de diretrizes legais que amparam o meio ambiente no 

tocante a sua proteção. Torna-se eficaz visto que, sem a obtenção das devidas licenças, 

nenhuma atividade ou empreendimento desta natureza pode ser concebido, conferindo-

se num importante instrumento para a gestão espacial e ambiental em que o 

compromisso de cumprimento da legislação deve ser adotado e respeitado, de forma 

direta e objetiva, por todos. Para o empreendedor requerente desde tipo de atividade, o 

conhecimento prévio sobre os trâmites a serem seguidos junto ao órgão ambiental 

responsável, faz toda a diferença no tocante a agilidade e legalidade do seu pedido de 

realização de parcelamento de solo em meio urbano, inferindo diretamente aspectos 

positivos na rentabilidade e êxito do projeto proposto. A preocupação com o meio 

ambiente, pensado de forma ecologicamente equilibrada, socialmente justa e 

economicamente viável, colabora diretamente no fomento de possibilidades das 

gerações futuras de contarem com ótimas condições para sua manutenção e 

desenvolvimento. 
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