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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 – ATACADÃO PORTAL  
 

O empreendimento Atacadão Portal por meio da empresa SAMNIT Ambiental Serviços de Engenharia 
Ltda., especializada em licenciamentos ambientais, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 
com fulcro na Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
Resolução nº 159/2017/CNMP e Resolução CONAMA n°001, de 23 de janeiro de 1986 e no propósito 
que institui essas empresas:  

 

COMUNICA: 

Aos interessados, que irá realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 17 de dezembro de 2019 (terça-
feira), com início às 18 horas, na Casa de Show Mormaço Bar e Arte, localizada na Rua Carneiro da 
Rocha, N° 1, Bairro Cidade Velha, nesta cidade.  

 

Objetivo Geral: Debater com as instituições e a sociedade civil interessada os aspectos relevantes do 

processo de licenciamento ambiental do Atacadão Portal, com foco no levantamento das percepções 

e expectativas da vizinhança do empreendimento.  
 

Objetivos Específicos: 

a) Obter informações dos órgãos responsáveis a respeito da situação do Atacadão Portal no 
Município de Belém; 

b) Levantamento de dados acerca das condições do licenciamento ambiental do Atacadão 
Portal; 

c) Conhecer, através dos representantes de órgãos públicos, quais as políticas públicas 
existentes para a promoção do Licenciamento Ambiental do Atacadão Portal; 

d) Proporcionar à sociedade civil a oportunidade de debater sobre a implantação do Atacadão 
Portal; 

e) Promover o debate com os interessados sobre os problemas e dificuldades no Licenciamento 
ambiental do Atacadão Portal; 

f) Identificação de pontos críticos do processo de licenciamento; 
g) O que ocorrer no foco do Objetivo geral. 

 

Da Forma de Participação  

Os interessados poderão participar diretamente, questionando por escrito a matéria em pauta, cuja 
leitura será realizada após os debates e respondida em seguida, bem como solicitando previamente a 
participação oral para arguições que entenderem pertinentes. 

 

Da Inscrição 

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas, presencialmente, no horário das 18:00h às 
18h50min, respeitando-se o número de assentos disponíveis no local. 

     

Belém, 26 de novembro de 2019. 
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