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LEI N
º 

411/2015 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS 

GABINETE DO PREFEITO 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

AOS 10 DE DEZEMBRO DE 2015. 

"INSTITUI O ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO 
TOCANTINS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o disposto no art. 36 da Lei 
Federal nº 10.257/2001, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL institui e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - Fica Regulamentado no Município de Bom Jesus do Tocantins a Elaboração de Estudo de 
Impacto de Vizinhança - EIV, conforme dispostos nos art. 36 e 37 da Lei Federal nº 10.257/2001 
(Estatuto da Cidade), que deverá ser executado com base no termo de referência elaborado pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de acordo com as características de cada 
empreendimento. 

Parágrafo Único - O Termo de Referência para elaboração do EIV/ RIV será elaborado e 
disponibilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bom Jesus do Tocantins , de acordo 
com o uso, porte e impacto do empreendimento. 

Art. 2° - Para efeito desta lei, consideram-se empreendimentos ou atividades econômicas 
geradoras de impacto de vizinhança aqueles que, quando implantados: 

1 - sobrecarregam a infraestrutura urbana, interferindo direta ou indiretamente no sistema viário, 
assim definido; 

li - sobrecarregam a infraestrutura urbana, interferindo direta ou indiretamente, no sistema de 
drenagem, saneamento básico, eletricidade e telecomunicações; 

Ili - tenham uma repercussão ambiental significativa, provocando alterações nos padrões 
funcionais e urbanísticos da vizinhança ou na paisagem urbana e no patrimônio natural 
circundante; 

IV - estabeleçam alteração ou modificação substancial na qualidade de vida da população 
residente na área ou em suas proximidades, afetando sua saúde, segurança ou bem estar; 

V - alterem as propriedades químicas, físicas ou biológicas do meio ambiente; 
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