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DECRETO Nº248/ 2017 

CRIA A COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CELAM), 
NOMEA OS MEMBROS INTEGRANTES 
DESTA COMISSÃO E ESTABELECE AS 
COMPETÊNCIAS, ATRIBUIÇÕES E 
ATIVIDADES REALIZADAS PELOS 
MEMBROS DA CELAM, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, Estado do Espírito Santo, no 
uso das atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a 
necessidade de equipe técnica para exercer a atividade de licenciamento e 
fiscalização ambiental municipal, conforme disciplina a Lei Municipal n° 2.203 - 
Código municipal do Meio Ambiente;  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. A Comissão Especial de Licenciamento Ambiental (CELAM) constitui órgão 
integrante e sob a gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), 
conforme disciplina a Lei Municipal n° 2.203 (Código municipal do Meio Ambiente), 
que terá a seguinte composição: 

I – 01 (um) Presidente; 
II – 05 (cinco) titulares responsáveis pela análise técnica dos processos e 
Fiscalização Ambiental, indicados do quadro de pessoal das seguintes 
secretarias municipais de Afonso Cláudio: Secretaria de Meio Ambiente (02 
membros); Secretaria de Infraestrutura (01 membro); Secretaria de Agricultura 
e Desenvolvimento Econômico (01 membro); Secretaria de Finanças – Setor 
de Fiscalização (01 membro).  

Parágrafo Primeiro. A Comissão Especial de Licenciamento Ambiental (CELAM) 
terá apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA para seu efetivo 
funcionamento. 
Parágrafo Segundo. O Presidente da Comissão Especial de Licenciamento 
Ambiental (CELAM) designara, por escolha entre os membros, um secretário (a) 
para secretariar as reuniões.  
Art. 2°. A Comissão será composta pelos seguintes servidores: 
a) Francisco Paulo Alves de Lima Junior, com formação de Técnico em 
Agropecuária e Registro no CREA/ES, ocupante do cargo de Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, o qual será o Presidente; 
b) Diogo Brito De Almeida, com formação em Engenharia Agronômica e Registro no 
CREA/MG, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo; 
c) Glauber Alves De Moura, com formação em Engenharia Civil e Registro no 
CREA/ES, ocupante do cargo de Engenheiro Civil. 
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d) Paula Lauvers Coutinho Lovo, com formação em Ciências Biológicas, ocupante 
do cargo de Educadora Ambiental. 
e) Aguilani Lüdke de Oliveira, com formação em Técnico em Meio Ambiente e 
Registro no CREA/ES, ocupante do cargo de Técnico em Meio Ambiente. 
f) Gilmar Moreira dos Santos, ocupante do cargo de Agente Fiscal. 
Art 3º. Os membros da Comissão de Licenciamento Ambiental desempenharão suas 
funções no horário normal de expediente dos seus respectivos cargos. 
Art 4º. Compete ao Presidente da Comissão Especial de Licenciamento Ambiental 
(CELAM): 
 I – Presidir e dirigir todos os serviços da CELAM; 
 II – Determinar as diligências solicitadas; 
 III – Organizar a agenda das reuniões. 
Art 5º. São atividades da Comissão Especial de Licenciamento Ambiental (CELAM): 
 I – Atuação nos Procedimentos de licenciamento ambiental para emissão de 
licença prévia (LP), licença de instalação (LI), licença de operação (LO), licença de 
ampliação (LA), licença de regularização (LAR) e licença Simplificada (LS) baseadas 
nas inspeções “in loco” e parecer da equipe técnica; 
 II – Elaboração de condicionantes ambientais de mitigação de impactos 
ambientais, recuperação e conservação ambiental a constar nas licenças; 
 III – Proposição e elaboração de normas técnicas para projetos de controle 
ambiental; 
 IV – Coordenação e instruções técnicas de termos de referência, 
apresentação de EIA (Estudo de Impactos Ambientais), DIA (Declaração de Impacto 
Ambiental), AIA (Avaliação de Impacto Ambiental), PCA (Plano de Controle 
Ambiental) e PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada); 
 V – Análise final de processos de Auditoria Ambiental; 
 VI – Fiscalização Ambiental de grandes, médios e pequenos 
empreendimentos; 
 VII – Realização de intercâmbio com outros órgãos afins na busca de 
aprimoramento técnico; 
 VIII – Elaboração de projetos que auxiliem a assessoria técnica da SEMMA 
na captação de recursos para implantação dos mesmos; 
 IX – Análise de projetos de controle de poluição do solo, hídrica, atmosférica e 
sonora; 
 X – Fornecimento de suporte técnico para elaboração de autos de 
constatação, notificação, intimação, multa, interdição; 
 XI – Vistorias técnicas; 
 XII – Análises de processos que apresentem conteúdo com situações críticas 
e de risco; 
 XIII – Examinar os processos que lhe forem distribuídos, apresentando, por 
escrito, no prazo estipulado, relatório com parecer conclusivo; 
Parágrafo Único. Os servidores terão um prazo máximo de 10 dias para análise e 
parecer técnico de cada processo de licenciamento ambiental.  
Parágrafo Único. Os pareceres finais e conclusivos da Comissão Especial de 
Licenciamento Ambiental (CELAM) deverão ser por consenso dos membros ou na 
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impossibilidade de consenso, por votação com maioria de 2/3 dos seus membros. 
Havendo empate, o Presidente terá voto de desempate.  
Parágrafo Único. O Presidente designará um dos membros da CELAM para 
substituí-lo em sua ausência, motivada por impedimento temporário. 
Art. 6º. Para o efetivo funcionamento da CELAM, as seguintes atribuições deverão 
ser observadas pelo apoio do Departamento de Licenciamento Ambiental: 
 I – Organizar os trabalhos burocráticos dos processos; 
 II – Controlar o prazo do vencimento dos processos em poder dos membros; 
 II – Manter atualizados os livros de ata, de protocolo e de freqüência dos 
membros; 
 III - Dar cumprimento às demais determinações da Presidência. 
Art. 7º. A comissão deverá se reunir ordinariamente 01 vez por semana e, 
extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente.  
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 

Afonso Cláudio – ES, 24 de agosto de 2017. 
 
 
 

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 


