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LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e
11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as
Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida
Provisória nº 2.166- 67, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º (VETADO).
Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas
de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento
de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e
prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o
alcance de seus objetivos. (“Caput” do artigo acrescido pela Medida Provisória nº 571, de
25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei
atenderá aos seguintes princípios: (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.727, de
17/10/2012)
I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas
florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos
recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar das gerações
presentes e futuras; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012,
convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e
do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no
crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na
presença do País nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de
17/10/2012)
III - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o
compromisso do País com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e
a preservação da água, do solo e da vegetação; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
571, de 25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
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IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração
da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;
V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso
sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de
vegetação nativa; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012, convertida
na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação
e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades
produtivas sustentáveis. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012,
convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
VII – (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012, e não
mantido pela Lei nº 12.727, de 17/10/2012, na qual foi convertida a referida Medida
Provisória)
VIII - (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012, e não
mantido pela Lei nº 12.727, de 17/10/2012, na qual foi convertida a referida Medida
Provisória)
Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as
limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
§ 1º Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às
disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o
procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 1º
do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e
penais.
§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao
sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 140, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011
Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e
VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da
Constituição Federal, para a cooperação entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
nas
ações
administrativas
decorrentes do exercício da competência
comum relativas à proteção das paisagens
naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer
de suas formas e à preservação das florestas,
da fauna e da flora; e altera a Lei nº 6.938, de
31 de agosto de 1981.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DAS AÇÕES DE COOPERAÇÃO
Art. 6º As ações de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no art. 3º e a
garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas
governamentais.
Art. 7º São ações administrativas da União:
I - formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a Política Nacional do
Meio Ambiente;
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
III - promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos
âmbitos nacional e internacional;
IV - promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da
administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
relacionados à proteção e à gestão ambiental;
V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à Política
Nacional do Meio Ambiente;
VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII - promover a articulação da Política Nacional do Meio Ambiente com as de
Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras;
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VIII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da
administração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Sistema Nacional
de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);
IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional;
X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos;
XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na
forma da lei;
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja
atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União;
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na
zona econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela
União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental ( APAs);
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato
do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme
disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;
g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e
dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer
de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear
(Cnen); ou
h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de
proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte,
potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento;
XV - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações
sucessoras em:
a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação
instituídas pela União, exceto em APAs; e
b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente,
pela União;
XVI - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e
de espécies sobre-explotadas no território nacional, mediante laudos e estudos técnicocientíficos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ;
XVII - controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente
invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas;
XVIII - aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora
em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos;
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XIX - controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na
forma de espécimes silvestres da flora, microorganismos e da fauna, partes ou produtos deles
derivados;
XX - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas;
XXI - proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no
inciso XVI;
XXII - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional;
XXIII - gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional
associado, respeitadas as atribuições setoriais;
XXIV - exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos
perigosos; e
XXV - exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou
terrestre, de produtos perigosos.
Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização
compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de
atribuição da União exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do
Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a
participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou
empreendimento.
Art. 8º São ações administrativas dos Estados:
I - executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio
Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental;
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
III - formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual de
Meio Ambiente;
IV - promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e
entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;
V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas
Nacional e Estadual de Meio Ambiente;
VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes,
o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente;
VIII - prestar informações à União para a formação e atualização do Sinima;
IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com
os zoneamentos de âmbito nacional e regional;
X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos;
XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na
forma da lei;
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XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja
atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados;
XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º;
XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos
localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
XVI - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações
sucessoras em:
a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7º; e
c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente,
pelo Estado;
XVII - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção
no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as
atividades que conservem essas espécies in situ;
XVIII - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas
destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso
XX do art. 7º;
XIX - aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre;
XX - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e
XXI - exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos
perigosos, ressalvado o disposto no inciso XXV do art. 7º.
Art. 9º São ações administrativas dos Municípios:
I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e
Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção
do meio ambiente;
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente;
IV - promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e
entidades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à
gestão ambiental;
V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas
Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente;
VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio
Ambiente;
VIII - prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização
dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;
IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;
X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos;
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XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na
forma da lei;
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja
atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;
XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei
Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme
tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os
critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei
Complementar, aprovar:
a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em
florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto
em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e
b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em
empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.
Art. 10. São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8º e 9º.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.650, DE 16 DE ABRIL DE 2003
Dispõe sobre o acesso público aos dados e
informações existentes nos órgãos e entidades
integrantes do Sisnama.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais
existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente Sisnama, instituído pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e
fundacional, integrantes do Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público aos
documentos, expedientes e processos administrativos que tratem de matéria ambiental e a
fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual,
sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas a:
I - qualidade do meio ambiente;
II - políticas, planos e programas potencialmente causadores de impacto
ambiental;
III - resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição
e de atividades potencialmente poluidoras, bem como de planos e ações de recuperação de
áreas degradadas;
IV - acidentes, situações de risco ou de emergência ambientais;
V - emissões de efluentes líquidos e gasosos, e produção de resíduos sólidos;
VI - substâncias tóxicas e perigosas;
VII - diversidade biológica;
VIII - organismos geneticamente modificados.
§ 1º Qualquer indivíduo, independentemente da comprovação de interesse
específico, terá acesso às informações de que trata esta Lei, mediante requerimento escrito, no
qual assumirá a obrigação de não utilizar as informações colhidas para fins comerciais, sob as
penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade industrial, assim como de citar as
fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar os aludidos dados.
§ 2º É assegurado o sigilo comercial, industrial, financeiro ou qualquer outro
sigilo protegido por lei, bem como o relativo às comunicações internas dos órgãos e entidades
governamentais.
§ 3º A fim de que seja resguardado o sigilo a que se refere o § 2º, as pessoas
físicas ou jurídicas que fornecerem informações de caráter sigiloso à Administração Pública
deverão indicar essa circunstância, de forma expressa e fundamentada.
§ 4º Em caso de pedido de vista de processo administrativo, a consulta será feita,
no horário de expediente, no próprio órgão ou entidade e na presença do servidor público
responsável pela guarda dos autos.
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§ 5º No prazo de trinta dias, contado da data do pedido, deverá ser prestada a
informação ou facultada a consulta, nos termos deste artigo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio
licenciamento ambiental. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei Complementar nº
140, de 8/12/2011)
§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão
publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação,
ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. (Parágrafo
com redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 8/12/2011)
§ 2º (Revogado pela Lei Complementar nº 140, de 8/12/2011)
§ 3º (Revogado pela Lei Complementar nº 140, de 8/12/2011)
§ 4º (Revogado pela Lei Complementar nº 140, de 8/12/2011)
Art. 11. Compete à IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para
implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior,
além das que forem oriundas do próprio CONAMA. (Expressão “SEMA” alterada pela Lei
nº 7.804, de 18/7/1989)
§ 1º (Revogado pela Lei Complementar nº 140, de 8/12/2011)
§ 2º Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de
entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos
ambientais, afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DECRETO Nº 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990
Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de
1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981, que dispõem, respectivamente sobre a
criação de Estações Ecológicas e Áreas de
Proteção Ambiental e sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.902, de 27 de
abril de 1981, e na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pelas Leis nºs 7.804, de 18
de julho de 1989, e 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
TÍTULO I
DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 1º Na execução da Política Nacional do Meio Ambiente cumpre ao Poder
Público, nos seus diferentes níveis de governo:
I - manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando à
compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e do
equilíbrio ecológico;
II - proteger as áreas representativas de ecossistemas mediante a implantação de
unidades de conservação e preservação ecológica;
III - manter, através de órgãos especializados da Administração Pública, o
controle permanente das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, de modo a
compatibilizá-las com os critérios vigentes de proteção ambiental;
IV - incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e a
proteção dos recursos ambientais, utilizando nesse sentido os planos e programas regionais ou
setoriais de desenvolvimento industrial e agrícola;
V - implantar, nas áreas críticas de poluição, um sistema permanente de
acompanhamento dos índices locais de qualidade ambiental;
VI - identificar e informar, aos órgãos e entidades do Sistema Nacional do Meio
Ambiente, a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas
para sua recuperação; e
VII - orientar a educação, em todos os níveis, para a participação ativa do cidadão
e da comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para que os currículos escolares das
diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da ecologia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
Art. 2º A execução da Política Nacional do Meio Ambiente, no âmbito da
Administração Pública Federal, terá a coordenação do Secretário do Meio Ambiente.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ACÓRDÃO Nº 2856/2011 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 025.829/2010-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Levantamento.
3. Interessado: Tribunal de Contas da União.
4. Entidades: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis MMA e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – Dnit.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade: 8ª Secex.
8. Advogado constituído nos autos: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento realizado pela 8ª
Secex com vistas a avaliar, a posteriori, o processo de licenciamento ambiental em obras de
infraestrutura, especificamente nas obras da Rodovia BR 101 – trecho Florianópolis/Osório e
da Ferrovia Transnordestina – trecho Salgueiro/Missão Velha;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. recomendar, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama que:
9.1.1. analise sistematicamente os relatórios de acompanhamento encaminhados pelos
empreendedores e emita tempestivamente parecer técnico avaliando os resultados
apresentados nos relatório (achado 4.1 do Relatório);
9.1.2. avalie a conveniência e oportunidade de:
9.1.2.1. solicitar ao empreendedor, ao final das obras que tenham sido objeto de seu
licenciamento, a apresentação de um relatório consolidado da implementação dos programas
ambientais, estabelecendo o conteúdo mínimo desse relatório, de forma a evidenciar a
experiência adquirida, as boas práticas que poderiam ser replicadas e os programas cujos
resultados ficaram aquém do esperado (achado 4.2 e 4.3 do Relatório);
9.1.2.2. realizar o arquivamento do relatório final consolidado em um repositório eletrônico
devidamente indexado e que permita fácil localização e consulta (achado 4.2 do Relatório);
9.1.2.3. elaborar parecer técnico final das obras que tenham sido objeto de seu licenciamento,
avaliando a eficácia dos programas ambientais implementados e os resultados de proteção
ambiental alcançados (achado 4.2 do Relatório);
9.1.2.4. identificar, com base nos relatórios consolidados (subitem 9.1.2.1), nos pareceres
técnicos (item b.3) e na experiência de seus próprios analistas, boas práticas, medidas
mitigadoras, estratégias de monitoramento e procedimentos que possam ser adotados ou
adaptados em futuros licenciamentos, inclusive na preparação de futuros estudos de impacto
ambiental (achado 4.2 do Relatório);
9.1.2.5. exigir que os programas ambientais integrantes do Plano Básico Ambiental, cuja
responsabilidade de elaboração cabe ao empreendedor, tenham objetivos claramente definidos
e metas devidamente estabelecidas, com indicadores mensuráveis que possam ser utilizados
para avaliar a eficácia de cada programa ambiental (achados 4.2 do Relatório);
9.1.3. exija a contratação da supervisão ambiental em empreendimentos de grande potencial
poluidor antes do início das obras (achado 4.3 do Relatório);
9.1.4. divulgue a boa prática de descomissionamento de áreas de apoio adotada pelo Núcleo
de Licenciamento Ambiental do Rio Grande do Sul junto aos demais Núcleos de
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Licenciamento Ambiental das Superintendências Estaduais do Ibama (achado 4.7 do
Relatório);
9.1.5. atente para os casos nos quais é possível a reutilização parcial ou total de informações e
diagnósticos ambientais já realizados no âmbito do EIA/RIMA, quando da solicitação de
estudos complementares ao respectivo EIA/RIMA, simplificando as exigências quando já
existirem tais elementos (achado 4.4 do Relatório);
9.2. dar ciência ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– Ibama, para que sejam adotadas as medidas que considerar cabíveis, sobre as irregularidades
identificadas no canteiro de obras da EIT, executora do trecho Missão Velha/Salgueiro da
Ferrovia Transnordestina, contrariando as diretrizes estabelecidas no Plano Básico Ambiental
referentes ao armazenamento de produtos perigosos e ao lançamento de efluentes (achado 4.7
do Relatório);
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ACÓRDÃO Nº 2212/2009 – TCU – Plenário
1. Processo TC 009.362/2009-4 (com 2 anexos em 5 volumes)
2. Grupo I – Classe V – Relatório de Levantamento de Auditoria – Fiscobras 2009
3. Interessado: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional
4. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama)
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: 8ª Secex
8. Advogado constituído nos autos: não há
9. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria,
realizado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), em
cumprimento ao item 9.5 do acórdão 345/2009 – TCU – Plenário, relatado no TC
027.609/2008-3, que tratou da seleção de obras públicas a serem fiscalizadas pelo Tribunal de
Contas da União no primeiro semestre de 2009, com foco no processo de licenciamento
ambiental desenvolvido no âmbito daquele órgão, no intuito de analisar os instrumentos de
controle ambiental adotados para compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. determinar ao Ibama que:
9.1.1 com fulcro nos princípios fundamentais da Administração Pública de impessoalidade,
publicidade e eficiência, arrolados na Constituição Federal, art. 37, bem como na Resolução
Conama 237/97, combinada com a Instrução Normativa Ibama 184/08, elabore padrões e
normas específicas para os procedimentos e critérios técnicos e metodológicos adotados no
processo de licenciamento ambiental federal, por tipologia de obra e que sejam passíveis de
padronização;
9.1.2 com fundamento na Portaria-MMA 230/02, art. 68, incisos I a VIII (Regimento Interno
do Ibama), estude a viabilidade de criar em sua estrutura uma Coordenação Específica de
Avaliação de Impacto Ambiental, com vistas a realizar o acompanhamento e a comunicação
institucional dos resultados do processo de avaliação de impacto ambiental do Ibama;
9.1.3 enquanto não seja criada a Coordenação de Avaliação de Impacto Ambiental, defina
responsáveis na Diretoria de Licenciamento Ambiental (Dilic) pelas atribuições previstas no
art. 68, incisos I a VIII de seu atual Regimento Interno, uma vez que o processo de Avaliação
de Impacto Ambiental (AIA) é desenvolvido durante o licenciamento ambiental e não deve
ser realizado por consultores externos ao órgão;
9.1.4. apresente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias um cronograma de planejamento com
as medidas necessárias para o atendimento da determinação constante do subitem 9.1.1 retro,
definindo os responsáveis por tais medidas e os prazos necessários para implementação;
9.1.5. com fundamento na Instrução Normativa Ibama 183/08, art. 9º, § 4º, art. 25, § 4º, art.
31, § 3º, art. 35, § 3º, art. 24, § único, e art. 19, § 1º, providencie a disponibilização no site de
licenciamento ambiental do Ibama dos documentos referentes aos pareceres técnicos
conclusivos sobre a viabilidade ambiental dos empreendimentos, às licenças prévias de
instalação e de operação, aos Estudos de Impactos Ambientais e Relatórios de Impactos
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Ambientais, e dos demais documentos pertinentes ao processo de licenciamento ambiental
dos empreendimentos sob sua responsabilidade;
9.1.6. com fulcro na Resolução Conama 237/97, artigo 8º, inciso III, estabeleça um
acompanhamento sistemático das condicionantes ambientais de modo a garantir a efetividade
de seu cumprimento para fins da emissão da licença de operação;
9.2. recomendar ao Ibama que:
9.2.1. estude a viabilidade de criar um relatório consolidado para avaliação (ex post) dos
impactos mitigados e não mitigados, das boas práticas observadas e dos benefícios ambientais
decorrentes do processo de licenciamento, com base no desempenho ambiental do
empreendimento autorizado pelo Ibama;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 60, DE 24 DE MARÇO DE 2015
Estabelece procedimentos administrativos que
disciplinam a atuação dos órgãos e entidades
da administração pública federal em processos
de licenciamento ambiental de competência do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama.

Os MINISTROS DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DA JUSTIÇA, DA
CULTURA E DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei nº 11.516, de
28 de agosto de 2007, resolvem:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Portaria estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a
atuação da Fundação Nacional do Índio - Funai, da Fundação Cultural Palmares - FCP, do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan e do Ministério da Saúde nos
processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
Art. 2º - Para os fins desta Portaria entende-se por:
I - estudos ambientais - estudos referentes aos aspectos ambientais relacionados
alocalização, instalação, operação e ampliação de atividade ou empreendimento, apresentados
como subsídio para a análise da licença requerida;
II - bens culturais acautelados em âmbito federal:
a) bens culturais protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961;
b) bens tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937;
c) bens registrados nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000;e
d) bens valorados nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007;
III - Ficha de Caracterização da Atividade - FCA - documento apresentado pelo
empreendedor, em conformidade com o modelo indicado pelo Ibama, em que são descritos:
a) os principais elementos que caracterizam a atividade ou o empreendimento;
b)a área de localização da atividade ou empreendimento, com as coordenadas
geográficas e o shapefile;
c) a existência de intervenção em terra indígena ou terra quilombola, observados
os limites definidos pela legislação;
d)a intervenção em bem cultural acautelado,considerada a área de influência direta
da atividade ou do empreendimento;
e) a intervenção em unidade de conservação, compreendendosua respectiva zona
de amortecimento;
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f)as informações acerca da justificativa da implantação do projeto, de seu porte,da
tecnologia empregada, dos principais aspectos ambientais envolvidos e da existência ou não
de estudos, dentre outras informações; e
g) a existência de municípios pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para
malária;
IV - licença ambiental - ato administrativo pelo qual o Ibama estabelece
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar atividades
ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais,considerados efetiva ou
potencialmente poluidores, ou capazes sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;
V - licenciamento ambiental - procedimento administrativo pelo qual o Ibama
licencia a localização, instalação, ampliação e operação de atividades ou empreendimentos
utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou
daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, consideradas as
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;
VI - órgãos e entidades envolvidos no licenciamento ambiental - o órgão e as
entidades públicas federais de que trata o art. 1º, incumbidos da elaboração de parecer sobre
temas de sua competência, nos processos de licenciamento ambiental conduzidos pelo Ibama;
VII - Projeto Básico Ambiental - PBA - conjunto de planos e programas
identificados a partir da elaboração dos estudos ambientais, com cronograma executivo, plano
de trabalho operacional e definição das ações a serem desenvolvidas nas etapas de
implantação e operação da atividade ou empreendimento e ainda monitoramento de
indicadores ambientais;
VIII - regiões endêmicas de malária:regiões que compreendam os
municípioslocalizados em áreas de risco ou endêmicas de malária, identificados pelo
Ministério da Saúde;
IX - Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID - documento que
identifica e delimita o território quilombola a partir de informações cartográficas, fundiárias,
agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas, históricas e antropológicas,conforme
disposto em Instrução Normativa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra;
X - Termo de Referência - TR - documento elaborado pelo Ibama que estabelece
o conteúdo necessário dos estudos a serem apresentados em processo de licenciamento
ambiental e que contempla os conteúdos apontados pelos Termos de Referência Específicos;
XI - Termo de Referência Específico - TER - documento elaborado pelos órgãos e
entidades envolvidos no licenciamento ambiental que estabelecem o conteúdo necessário para
análise dos impactos afetos a cada órgão ou entidade;
XII - terra indígena:
a) áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de
identificação e delimitação tenha sido aprovado por ato da Funai, publicado no Diário Oficial
da União;
b) áreas que tenham sido objeto de portaria de interdição expedida pela Funai em
razão da localização de índios isolados, publicada no Diário Oficial da União; e
c) demais modalidades previstas no art. 17 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de
1973;
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XIII - terra quilombola:área ocupada por remanescentes das comunidades dos
quilombos, que tenha sido reconhecida por RTID devidamente publicado.
.......................................................................................................................................................
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