
DEPUTADO TONY MEDEIROS 

PROJETO DE LEI N. 359/2022 

Institui a necessidade de o órgão 

ambiental aguardar anuência ou não 

da FUNAI, quanto à concessão ou 

renovação de licenciamento 

ambiental, em empreendimentos na 

faixa de dez quilômetros no entorno 

de terra indígena, respeitada a Lei nº 

3.785/2012; Lei Complementar n°. 

140/2011 e Resolução CONAMA n° 

378/2006. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS: 

Art. 1º - Para fins de celeridade processual dos processos administrativos 

relativos ao Licenciamento Ambiental, adota-se os seguintes parâmetros quanto 

a concessão ou renovação de licenciamento ambiental em atividades exercidas 

na faixa de entorno de terra indígena. 

I – Não haverá necessidade de aguardar anuência da FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

ÍNDIO - FUNAI, sendo necessário realizar somente à comunicação pra fins de 

ciência por meio de ofício expedido pelo órgão ambiental competente, com 

todas as informações pertinentes, quando; 

a) Atividades que estiverem fora da faixa de dois quilômetros do entorno de

Terra Indígena demarcada;

b) Atividades dentro da faixa de dois quilômetros do entorno de Terra

Indígena, quando fixados pelo órgão ambiental competente, como de

Médio/Pequeno Potencial Poluidor/Degradador;

c) Áreas para execução de obras públicas dentro do perímetro urbano ou

área de expansão urbana dos municípios do Estado do Amazonas, e

d) No caso de pequena propriedade rural ou posse rural familiar, definidas

no art. 3º da Lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006.
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II – Haverá necessidade de aguardar autorização expressa da FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, quando o empreendimento estiver dentro da faixa 

de dois quilômetros do entorno de Terra Indígena demarcada, excetuando-se as 

possibilidades inseridas no art. 1º, e alíneas. 

III - Haverá necessidade de aguardar autorização expressa da FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, quando a atividade tratar de Plano de Manejo 

Florestal Sustentável em imóveis rurais numa faixa de até dez quilômetros no 

entorno de terra indígena demarcada, desde que enquadrado a atividade pelo 

órgão ambiental com porte grande e/ou  excepcional. Ainda, toda supressão 

florestal no entorno dos dez quilômetros. 

Parágrafo único. Esta lei não trata de atividades exercidas dentro de áreas 

indígenas, tão somente na sua área de entorno.  

Art. 3º - Na forma dos procedimentos aqui adotados, ás comunicações para 

ciência ou anuência são obrigatórias a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – 

FUNAI, no raio de até dez quilômetros da Terra indígena, posteriormente, 

havendo manifestação contraria ao licenciamento, deverá o órgão ambiental 

proceder o cancelamento da licença já expedida, não eximindo o interessado de 

promover a recuperação ambiental necessária que tiver ocasionado. 

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 28 de julho de 2022.   

 

 

 

TONY MEDEIROS 

Deputado Estadual 

PL 
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JUSTIFICATIVA 

Com o intuito de solucionar a problemática que envolve a 

necessidade ou não de aguardar manifestação da Fundação Nacional do Índio 

– FUNAI em processos relacionados a obras públicas, entre outras, com 

atividades inseridas em áreas no entorno da Terra Indígena. 

Considerando o disposto da Portaria Interministerial do Ministério 

do Meio Ambiente nº 60, de 24 de março de 2015, bem como a Resolução do 

Ministério do Meio Ambiente nº 378, de 19 de outubro de 2006. 

Assim, as atividades e/ou empreendimentos inseridos em áreas 

na faixa de 10 km de entorno de Terras Indígenas estava se fazendo necessário 

a manifestação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, entretanto, sem Lei 

Federal que obriga essa manifestação. 

Neste sentido, diante da falta de normatização legislativa, criou-

se um entrave dentro do Estado do Amazonas, onde é esperado uma anuência 

da FUNAI, que dificilmente chega, inclusive sem qualquer parâmetro em lei, 

apenas com base em uma Portaria e Resolução, que não expressa a obrigação 

de se aguardar uma anuência. 

Menciona-se fazer necessário a manifestação da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI, quanto à anuência do licenciamento pleiteado, em 

atividades de grandes impactos ambientais, certamente como um Plano de 

Manejo de grandes áreas. 

No entanto, pela problemática em questão, cabe esta Lei, no que 

se relaciona exclusivamente as obras públicas ou ainda, empreendimentos 

inseridos em áreas pequenas, consolidadas e de baixo impacto entre outras 

questões técnicas analisadas pelo órgão licenciador, entendendo que o 

processo poderá correr em paralelo à espera de manifestação da Fundação. 
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A Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015, em seu 

art. 3º, § 2º, inciso I, menciona que no processo de licenciamento deve haver 

informações sobre possíveis intervenções em terra indígena, quando causem 

impacto socioambiental direto, respeitados os limites do Anexo I, in verbis: 

Art. 3º No início do procedimento de 

licenciamento ambiental, o IBAMA deverá, na 

FCA, solicitar informações do empreendedor 

sobre possíveis intervenções em terra indígena, 

em terra quilombola, em bens culturais 

acautelados e em áreas ou regiões de risco ou 

endêmicas para malária. 

§ 2º Para fins do disposto no caput, presume-se 

a intervenção: 

I - em terra indígena, quando a atividade ou o 

empreendimento submetido ao 

licenciamento ambiental localizar-se em 

terra indígena ou apresentar elementos que 

possam ocasionar impacto socioambiental 

direto na terra indígena, respeitados os 

limites do Anexo I; [...] 

 

Ressalta-se, que as atividades em questão não estão inseridas 

em terras indígenas, mas sim em um raio de 10 km, sendo oportuno mencionar 

da desnecessidade de anuência da FUNAI, se inserida a atividade em terra 

indígena, o que não é o caso. 

Por sua vez, o art. 7º da Portaria Interministerial nº 60/2015, aduz 

que órgãos e entidades envolvidos no licenciamento ambiental deverão 

apresentar ao IBAMA manifestação conclusiva sobre o estudo ambiental exigido 

para o licenciamento, no prazo de 90 (noventa) dias em casos de EIA/RIMA e de 

até 30(trinta) dias nos outros casos, e no inciso I informa que no caso da 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI, a avaliação dos impactos provocados por 

atividade/empreendimento em terras indígenas, vejamos:  
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Art. 7º Os órgãos e entidades envolvidos no 

licenciamento ambiental deverão apresentar ao 

IBAMA manifestação conclusiva sobre o estudo 

ambiental exigido para o licenciamento, nos 

prazos de até noventa dias, no caso de 

EIA/RIMA, e de até trinta dias, nos demais 

casos, contado da data de recebimento da 

solicitação, considerando: I - no caso da FUNAI, 

a avaliação dos impactos provocados pela 

atividade ou pelo empreendimento em terras 

indígenas e a apreciação da adequação das 

propostas de medidas de controle e de 

mitigação decorrentes desses impactos; 

 

O § 4º do referido artigo assegura que na falta de manifestação 

dos órgãos e entidades não implicará prejuízo ao andamento do processo de 

licenciamento ambiental, verifiquemos: 

§ 4o A ausência de manifestação dos órgãos e 

entidades no prazo estabelecido não implicará 

prejuízo ao andamento do processo de 

licenciamento ambiental, nem para a expedição 

da respectiva licença. 

Assim, resta claro que se para as atividades/empreendimentos 

considerados de grande impacto a Resolução relata que a ausência de 

manifestação (em casos específicos), não implica em prejuízos quanto mais para 

as atividades/empreendimentos inseridos inseridas em áreas consideradas de 

pequeno porte, ou baixo/médio impacto. 

Ainda, caso venha resposta negativamente da FUNAI, o órgão 

licenciador poderá suspender a licença imediatamente emitida, sem prejuízo a 

correção de qualquer dano ambiental causado pelo empreendimento. 

PÁGINA 7

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 14F19607000A82CE . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador

JOÃO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO - DEPUTADO(A) -  EM 29/07/2022 10:36:10

 DOCUMENTO DIGITAL Nº 2022.10000.00000.9.031699: 

PÁGINA 5



DEPUTADO TONY MEDEIROS 

 

Neste sentido, a Portaria Interministerial nº 60/2015, no art. 18, 

informa que no decorrer do processo de licenciamento e sem prejuízo de seu 

prosseguimento, independente da fase em que estiver, poderá considerar 

manifestação extemporânea dos órgãos e entidades. Vejamos: 

Art. 18. O IBAMA, no decorrer do processo de licenciamento e 

sem prejuízo do seu prosseguimento na fase em que estiver, 

poderá considerar manifestação extemporânea dos órgãos e 

entidades, após avaliação de conformidade e da relação direta 

com a atividade ou o empreendimento. 

Diante do exposto, considerando que muitas atividades em 

questão, estão relacionados a obras públicas, tempo reduzido e inseridas em 

áreas consideradas de pequeno porte, áreas consolidadas e de baixo/médio 

impacto, considerando a Portaria Interministerial do Ministério do Meio Ambiente 

nº 60, de 24 de março de 2015, bem como na Resolução do Ministério do Meio 

Ambiente nº 378, de 19 de outubro de 2006, os quais não são leis, e ainda, não 

exige diretamente a anuência da FUNAI para todas as atividades no raio de 10 

(dez) quilômetros, no entono da Terra Indígena.  

Portanto, é de extrema relevância a aprovação desta PL, 

normatizando sobre os casos de anuência e ciência da Fundação Nacional do 

Índio – FUNAI, em empreendimentos no entorno das terras indígenas, 

considerando que não há legislação federal neste sentido. 

Diante do exposto, considerando o elevado espírito público de Vossas 

Excelências, seguramente convencidas da relevância da edição de leis, solicito 

apoio dos ilustres pares para aprovação deste projeto. 
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PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 28 de julho de 2022. 

 

 

TONY MEDEIROS 

Deputado Estadual 

PL 
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