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Ação Civil Pública

É o processo adequado
para a busca da proteção
ao Meio Ambiente. 



RESUMO DO CASO

Procedimento iniciado em 2009 no
Ministério Público Estadual;

Grande volume de chuvas em 2009,
causando transbordamento do Rio
Espinharas e desabrigando mais de 500
famílias;

Objetivo inicial era adotar medidas nas
barragens e açudes para evitar enchentes. 



RESUMO DO CASO

Principais problemas verificados com as chuvas:

Estragos em estradas;

Perdas na lavoura;

Danos ao solo;

Interrupção do trânsito;

Interrupção no transporte de estudantes e no
escoamento do leite. 





OBJETIVO DO PROCESSO

Tornar possível o LICENCIAMENTO AMBIENTAL de nove
barramentos hídricos construídos ao longo do Rio
Espinharas, em Serra Negra do Norte/RN. 



Obrigação legal
Art. 10 da Lei n. 6.938/81

Preservação
O licenciamento ambiental tem a função de conciliar o
desenvolvimento econômico com a preservação do Meio
Ambiente. 

Precaução
Com o licenciamento, evita-se que ocorram danos à
população em decorrência de desastres ambientais. 

Proteção
Busca-se proteger o Meio Ambiente para as futuras
gerações. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL



As associações devem requerer ao IDEMA a
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO. 



Licenciamento:
Segundo o IDEMA, a barragem é passível de
licenciamento quando a acumulação de água é maior
que 300 mil metros cúbicos, segundo a Lei Estadual
272/2004, com enquadramento na Resolução do
CONEMA 02/2014.



Falta dos projetos
dos barramentos;

Necessidade de
assessoria técnica;

Ausência de recursos  
(impossibilidade de

isenção da taxa);

DESAFIOS

Dificuldades na
obtenção da

documentação. 



DOCUMENTOS

Requerimento de licença (modelo IDEMA);

Documentos da pessoa jurídica;

Escritura pública ou comprovação de posse;

Contrato de arrendamento (se os
documentos da área estão em nome de
terceiros);

Certidão da Prefeitura (conformidade com a
legislação);

Certidão do DNIT ou DER;

Declaração do empreendedor com data de
início da operação;

Planta de localização;

CCertiettiProjeto do empreendimento;

Plano de uso da água;

Anotações de Responsabilidade Técnica
(ARTs);

Publicação do pedido de licença; 

Guia de recolhimento. mentos da pessoa
jurídica;

Escritura pública ou comprovação de
posse;

Contrato de arrendamento (se os
documentos da área estão em nome de
terceiros). 





Localização de projetos das barragens?

Parcerias com instituições de ensino para projetos de engenharia?

Possível dispensa de documentos não localizados?

Participação do Estado?

Representante único das Associações (interlocutor)?

Exclusão de barragens com capacidade inferior a 300mil
metros cúbicos?

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Cláusula Terceira do Convênio: 

- Orientar a execução dos trabalhos

na direção dos objetivos do Convênio;

-Assessorar a ENTIDADE na revisão

e/ou detalhamento do Subprojeto,

bem como acompanhar a execução

das obras e/ou serviços



Todos terão oportunidade de se manifestar;

Solicita-se objetividade nas manifestações, evitando-se repetições; 

Solicita-se a quem não estiver se manifestando manter o microfone desligado;

A qualquer momento, é possível abrir o microfone para se manifestar, observada a ordem dos pedidos;

Priorizar a busca de uma solução consensual (foco nas soluções, e não nas dificuldades). 
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