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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 
O Governo Municipal torna público que, tanto quanto a União, os Municípios possuem 
competência para promover o licenciamento ambiental conforme fixa o art. 9, da Lei 
Complementar Federal nr. 140/2011, bem como, o Estado do Pará, através se sua secretaria de 
meio ambiente, habilitou Jacareacanga (HABILITAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL 
MUNICIPAL NR. 015/2013) a promover o licenciamento ambiental local, portanto 
Jacareacanga pode legalmente conceder licenças ambientais de atividades de impacto 
ambiental local. Importante ainda que o CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 
DO PARÁ, através do Resolução nr. 162/2021, estabelece as atividades de impacto ambiental 
local e dentre as quais consta no Anexo I - Lavra garimpeira (PLG) – minerais garimpáveis de até 
500 hectares, portanto Jacareacanga pode legalmente expedir licença ambiental de PLG de 
até 500 hectares. Logo, é no exercício de sua autonomia constitucionalmente assegurada e 
seguindo as leis aplicáveis que Jacareacanga expede licenciamento ambiental de PLG de até 
500ha. E atualmente há 13 (treze) licenças ambientais vigentes expedidas por Jacareacanga 
cujo objeto é o licenciamento ambiental de extração aurífera, nestas incluindo 
empreendimentos localizados na Comunidade Porto Rico.    
 
É irresponsável e sem fundamento a alegação de que as licenças ambientais expedidas pelo 
órgão ambiental de Jacareacanga, não possuem legitimidade/ validade/ legalidade ou que 
usurpam competências de entes estaduais ou federais. Tais licenças ambientais gozam de 
presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, como qualquer ato administrativo. Não cabe 
achismo de ocasião, pois há técnica e responsabilidade do Governo no trato deste tema relevante, 
complexo e caro à População local. 
 
Noutro ponto Jacareacanga não possui competência para regularizar e/ou autorizar a exploração 
da atividade aurífera. Tal atribuição cabe exclusivamente à Agência Nacional de Mineração, que 
promove legalmente à concessão das PLG’s em atividade no território municipal. Cabe à 
municipalidade tão somente o licenciamento ambiental destes de até 500 hectares. 
 
Por fim! Ao ver do Governo local, as forças de segurança da “Operação Caribe Brasileiro” agem 
no exercício de suas atribuições legais e no cumprimento da ordem recebida de sua hierarquia 
funcional, contudo por ocasião da incursão executada em 17.02.2022 na Comunidade Porto 
Rico, dispensou aos moradores locais, tratamento que viola a dignidade da pessoa humana, 
pelo que se analisa a promoção de medidas em defesa da dignidade daqueles nossos moradores.            
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