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1 APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Marituba 

(SEMMAS) é um órgão de apoio e avaliação da preservação ambiental do 

município, com amplas atribuições, no que se refere à preservação, conservação e 

defesa do meio ambiente, atendendo as legislações ambientais vigentes (IBAMA, 

2022). 

Este relatório visa descrever os programas e ações que a SEMMAS 

desenvolve, com intuito de promover gestão da política ambiental do município, que 

se dá através do licenciamento, fiscalização, educação ambiental, além do Projeto 

Aumigos, Viveiro de mudas e Departamento de Resíduos Sólidos, conforme 

descritos abaixo. 

2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O Licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de 

Meio Ambiente, o licenciamento é necessário para quaisquer construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades potencialmente 

poluidoras (IBAMA, 2022). 

O licenciamento ambiental é regido pela Lei Municipal 306/2014, no qual 

institui a Política municipal de Meio Ambiente e o Sistema Municipal de Meio 

Ambiente de Marituba, e pela Resolução COEMA nº 162/2021, que estabelece as 

atividades de impacto ambiental local, para fins de licenciamento ambiental, de 

competência dos Municípios no âmbito do Estado do Pará, e dá outras providências. 

Na SEMMAS existem seis tipos de licenciamento/autorização, que são: 

Licença de Operação (LO), Licença de Instalação (LI), Licença Prévia (LP), Licença 

de Fonte Sonora (LFS), Dispensa de Licença Ambiental (DLA), Autorização de 

poda/supressão, segue a descrição do total de licenciamento/autorização: 

Tabela 01: Total de licenciamento/autorização dos anos de 2021 a 2022. 

Tipo de licenciamento/autorização Total  

LICENÇA DE OPERAÇÃO 308 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO 50 

LICENÇA PRÉVIA 50 

LICENÇA DE FONTE SONORA 124 



DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL 11 

AUTORIZAÇÃO PODA/SUPRESSÃO 173 

  Fonte: SEMMAS, 2022 

3 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

A fiscalização ambiental é o instrumento previsto na legislação, que consiste 

no ato de fiscalizar as condutas daqueles que se apresentem como potenciais ou 

efetivos poluidores e utilizadores dos recursos naturais, de forma a garantir a 

preservação do meio ambiente para a coletividade (IBAMA, 2022). Na SEMMAS 

existem seis tipos de ações de fiscalização, que são: Relatório de Fiscalização, 

Notificação de Fiscalização, Autos de Infração, Advertências, Termos de Embargo. 

Segue a descrição do total de ações de fiscalização: 

Tabela 02: Total de Fiscalização dos anos de 2021 a 2022. 

Tipo de ação fiscalizadora Total  

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 234 

NOTIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 285 

AUTOS DE INFRAÇÃO 51 

ADVERTENCIAS  16 

TERMOS DE EMBARGO 10 

Fonte: SEMMAS, 2022 

4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A educação ambiental é uma ferramenta de sensibilização ambiental e que 

oferta oficinas e minicursos com reutilização de resíduos recicláveis e orgânicos para 

a população em geral, além de palestras sobre coletas seletivas, apresentações 

teatrais com temáticas ambientais, treinamento para utilização de composteiras 

domésticas e composteiras comunitárias. Segue a descrição do total de ações 

realizadas pelo setor de Educação Ambiental da SEMMAS: 

Tabela 03: Total de serviços da Educação Ambiental dos anos de 2021 a 2022. 

Tipo de serviço ofertado Total  

CONFECÇÃO DE COPOS SUSTENTÁVEIS (DE GARRAFA 100 



DE VIDRO) 

DOAÇÃO DE COPOS SUSTENTÁVEIS EM AÇÕES 

AMBIENTAIS 

71 

OFICINAS AMBIENTAIS 06 

PALESTRAS AMBIENTAIS 13 

APRESENTAÇÃO DE TEATRO SUSTENTÁVEL 03 

Fonte: SEMMAS, 2022 

5 PROJETO AUMIGOS 

O projeto Aumigos foi criado em fevereiro de 2021, com objetivo de 

promover bem estar e qualidade de vida aos animais presentes em Marituba, além 

de realizar averiguação de denúncias de maus tratos, prestar atendimento, consultas 

clínicas, no polo ambiental ao público de baixa renda, elaborar palestras referente 

aos cuidados com os animais, realizar feiras de adoção dos animais resgatados. 

Segue o total de serviços realizados pelo projeto: 

Tabela 04: Total de serviços do Aumigos dos anos de 2021 a 2022. 

Tipo de serviço ofertado Total  

ATENDIMENTO VETERINÁRIO 853 

FEIRAS DE ADOÇÃO 05 

ADOÇÃO 98 

CASTRAÇÃO 31 

AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS 72 

Fonte: SEMMAS, 2022 

6 VIVEIRO DE MUDAS  

O projeto de Viveiro de Mudas Municipal tem o intuito de realizar plantio de 

mudas frutíferas e florestais para atender áreas alternadas, reflorestamentos, 

doações de mudas e solicitação de sementes frutíferas e florestais aos adotantes. 

Segue o total de serviços realizados pelo projeto: 

 Tabela 05: Total de serviços do Viveiro Municipal dos anos de 2021 a 2022. 

Tipo de serviço ofertado Total  



DOAÇÃO DE MUDAS 224 

Fonte: SEMMAS, 2022 

7 DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Com base nas diretrizes legais, o município vem implementando e 

ampliando o Programa Municipal de Coleta Seletiva, documento previsto no Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, onde estão 

previstos os programas, projetos e ações a serem desenvolvidos. A coleta seletiva 

no município de Marituba segue em fase de ampliação, conta com 16 Pontos de 

Entrega Voluntárias (PEVS), estes PEVS são feitos de contêiner marítimos, 

instalados nos diversos bairros do município, no qual a coleta destes resíduos é feita 

pelas Associações e Cooperativas de Catadores de materiais recicláveis, que 

ficaram responsáveis pela coleta nestes locais, e a gestão municipal entra com o 

apoio logístico de transporte destes materiais. 

Com a Lei Municipal nº 571/2021, na qual dispõe a reorganização 

administrativa do Poder Executivo Municipal e da outras providências, em seu Art. 

22, XVI e XVII, que tratam da execução da coleta de resíduos sólidos e destinação 

final dos mesmos, implantar e executar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, nos termos da legislação vigente, a SEMMAS assumiu a gestão da coleta 

regular dos resíduos sólidos domiciliares, no início de janeiro de 2022. 

Com a reorganização administrativa, foi criada a Coordenação de Gestão de 

Resíduos, que atua no planejamento, elaboração de programas, elaboração e 

execução de projetos e desenvolve ações voltadas a melhoria da gestão de resíduos 

sólidos. Segue o total de serviços realizados pelo departamento: 

Tabela 06: Total de serviços do departamento de resíduos sólidos do ano de 2022. 

Tipo de serviço ofertado Total  

INSTALAÇÃO DE PEV’s 200 

COLETA SELETIVA DIARIAMENTE 

COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS DIARIAMENTE 

Fonte: SEMMAS, 2022 

8 LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO 



Departamento responsável por mapeamento e monitoramento ambiental 

através das ferramentas de georreferenciamento (Software GIS), que auxilia nas 

demandas de licenciamento, fiscalização, resíduos sólidos, entre outros, além de 

estar realizando levantamento de dados para que posteriormente venha ser 

realizado o Cadastro Ambiental Rural (CAR).  Segue o total de serviços realizados 

pelo departamento: 

 Tabela 07: Total de serviços do Laboratório de Geoprocessamento dos anos 2021 

a 2022. 

Tipo de serviço ofertado Total  

ELABORAÇÃO DE MAPAS 671 

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS DE 

PROPRIEDADES RURAIS 

30 

Fonte: SEMMAS, 2022 
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