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PROJETO DE LEI Nº. ________/ 2021. 

AUTORIA: Deputado Angelus Figueira  

 

Altera o caput do art. 12, o parágrafo único do art. 13, §1º 

do art. 14 e parágrafo único do art. 15 da Lei N.º 3.785, de 

24 de julho de 2012 que “DISPÕE sobre o licenciamento 

ambiental no Estado do Amazonas, REVOGA a Lei n. 

3.219, de 28 de dezembro de 2007, e dá outras 

providências.” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS 

DECRETA: 

 

Art. 1º. O caput do artigo 12 da Lei n.º 3.785, de 24 de julho de 2012 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 12. A Licença Prévia – LP será concedida na fase preliminar do 

planejamento do empreendimento ou atividade aprovando a sua localização e 

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos 

básicos e condicionantes a serem atendidos na próxima fase de sua implantação 

e terá prazo de validade máximo de 60 meses.” 

 

Art. 2º. O parágrafo único no artigo 13 da Lei n.º 3.785, de 24 de julho de 

2012 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.13... 

Parágrafo único. A Licença de Instalação terá prazo de validade máximo de 72 

meses, a critério do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, observadas as 

condições estabelecidas no licenciamento, podendo ser renovada por igual período.” 
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Art. 3º. O §1º do artigo 14 da Lei n.º 3.785, de 24 de julho de 2012 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 14. ... 

§ 1.º A Licença de Operação – LO terá prazo de validade mínimo de 48 meses 

e máximo de até 120 meses, a critério do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – 

IPAAM, observadas as condicionantes e restrições estabelecidas no licenciamento, podendo 

ser renovada por igual período e concedida com prazo inferior ao mínimo a requerimento do 

interessado.” 

 

Art. 4º. O parágrafo único do artigo 15 da Lei n.º 3.785, de 24 de julho de 

2012 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 15. ... 

Parágrafo único. A Licença Ambiental Única – LAU terá prazo de validade 

mínimo de 48 meses e máximo de 120 meses, a critério do Instituto de Proteção Ambiental do 

Amazonas, observadas as condicionantes e restrições estabelecidas no licenciamento, 

podendo ser renovada por igual período e concedida com prazo inferior ao mínimo a 

requerimento do interessado.” 

 

 

Art. 5º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

ANGELUS FIGUEIRA 

Deputado Estadual – DC 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente propositura tem como objetivo unificar os prazos de validade da 

Licença de Operação – LO, Licença Ambiental Única – LAU, Licença de Instalação – LI e da 

Licença Prévia – LP aos já estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA através da Resolução nº. 237/97, ressalvando aqueles que por faculdade própria 

queiram solicitar a licença por prazo inferior ao mínimo de 48 meses. 

 

Durante o mês de abril, reunimos com profissionais da área do agronegócio e 

com gestores públicos do Estado para debatermos sobre as necessidades e possibilidades que 

as legislações ambientais necessitam adotar. Dentre elas vimos a oportunidade de unificarmos 

os prazos mínimo e máximo das licenças já mencionadas acima com as do CONAMA regida 

pela Resolução n. 237/97. 

 

É sabido que a licença ambiental é uma espécie de outorga com prazo de 

validade concedida pela Administração Pública, que impõe a observação de certas 

condicionantes, para a realização das atividades humanas que gerem ou que possam gerar 

impactos sobre o meio ambiente. Assim, ao obtê-la, o empreendedor se compromete a manter 

a qualidade ambiental do seu empreendimento sempre por um período determinado. 

 

Trata-se de um ato administrativo emitido com prazo de validade específico, de 

forma que o próprio documento indica a data inicial e final de sua vigência. Isso se dá porque 

o licenciamento ambiental, processo administrativo do qual emanam tais licenças, diz respeito 

sempre a uma atividade específica, em um lugar específico e por um tempo específico — uma 

vez que o licenciamento e a licença ambiental não existem em tese, pois estão sempre 

vinculados a um caso concreto. 

 

Isso implica dizer que a parte interessada deverá requerer uma nova licença 

quando o prazo da licença vigente estiver perto de vencer, pois não poderá funcionar sem a 

mesma sob pena de cometer o crime previsto no artigo 60 da Lei 9.605/98 e a infração 

administrativa ambiental prevista no Decreto 6.514/2008. Essa obrigatoriedade está prevista 
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expressamente no §1º do art. 10 da Lei 6.938/81 e no artigo 14 da Lei Complementar 

140/2011: 

 

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. 

 

§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão 

serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local 

de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo 

órgão ambiental competente. 

 

Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para 

tramitação dos processos de licenciamento. 

 

§ 1º As exigências de complementação oriundas da análise do 

empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade 

licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas 

decorrentes de fatos novos. 

 

 

É importante destacar que a própria Lei 6.938/81, ao dispor sobre os 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente no inciso IV do art. 9º da Lei 6.938/81, 

usa a expressão “o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras”. Daí a regulamentação do prazo de validade das licenças ambientais pelo 

CONAMA, segundo a atribuição prevista pelo inciso I do art. 18 dessa lei, que editou a 

Resolução 237/97: 

Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de 

cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em 

consideração os seguintes aspectos: 

 

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos 

relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 

(cinco) anos. 

 

Diante do que foi exposto, solicito de meus pares apoio para a aprovação deste 

Projeto de Lei. 

 

ANGELUS FIGUEIRA 

Deputado Estadual – DC 
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