
RESOLUÇÕES DO CONAMA 

RESOLUÇÃO CONAMA n º  281, de 12 de ju lh o de 2001
Pu blicada n o DOU n o 156-E, de 15 de agosto de 2001, Seção 1, págin a 86

Correla ções:
· Com plem enta a Resolução n º  6/ 86

Dispõe sobre m odelos de publicaçã o de pedidos de licen -
cia m en to

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das com petências 
que lhe são conferidas pela Lei n o 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulam en tada pelo 
Decreto n o 99.274, de 6 de ju lho de 1990, e tendo em  vista o disposto em  seu   Regim en to 
In terno, anexo à Portaria n o 326, de 15 de dezem bro de 1994167,

Considerando que os m odelos de publicação de pedidos de licenciam en to, em  todas 
as suas m odalidades, sua renovação e respectiva concessão, ap licam -se ao licenciam en to 
de quaisquer em preendim en tos ou  atividades, independen tem en te de seu  porte ou  grau  
de seu  im pacto am bien tal;

Considerando que a Resolução CONAMA n° 237, de 19 de dezem bro de 1997, relacion ou 
os em preendim en tos ou  atividades su jeitos ao licenciam en to am bien tal em  razão de seu  
porte, e presum ível im pacto am bien tal sign ifi cativo;

Considerando que não é razoável su jeitar aos m esm os ônus fi nanceiros decorren tes da 
publicação dos pedidos de licença e sua concessão os em preendim en tos de m aior porte 
e potencial polu idor e os de m enor im pacto am bien tal;

Considerando as com petências para expedir a licença am bien tal, resolve:

Art. 1o Os m odelos de publicação de pedidos de licenciam en to, sua renovação e con -
cessão, são exigidos con form e determ ina a Resolução CONAMA n° 6, de 24 de Janeiro de 
1986, som en te para os em preendim en tos e atividades relacionados no artigo 2o da Reso-
lução CONAMA nº 1, de 23 de Janeiro de 1986, ou  para aqueles que, a critério dos órgãos 
com peten tes, sejam  iden tifi cados com o de sign ifi cativo im pacto am bien tal. 

Art. 2o Nos dem ais casos, em  que é exigido o licenciam en to am bien tal, os órgãos 
com peten tes poderão estabelecer m odelos sim plifi cados de publicação dos pedidos de 
licenciam en to, de sua renovação e concessão, a ser feita em  jornal ofi cial, bem  com o em  
periódico  regional ou local de grande circulação.

Parágrafo ún ico. Caso o órgão com peten te se om ita, no que se refere à faculdade des-
crita no ca pu t deste artigo, perm anecerão exigíveis as norm as estabelecidas na Resolução 
CONAMA n ° 6, de 1986.

Art. 3o Esta Resolução en tra em  vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ SARNEY FILHO - Presiden te do Conselho

Este texto nã o substitu i o publicado no DOU, de 15 de agosto de 2001.

167  Portaria revogada pela Portaria MMA no 499, de 18 de dezembro de 2002.
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