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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, 

Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos Institucionais, 

 

Considerando a formação do Grupo de Trabalho (GT) 
instituído pela Portaria n.º 4011/2019 para analisar o Projeto de Lei 
Estadual nº 431/2019 (PL), que pretende revogar o atual Código 
Estadual do Meio Ambiente - Lei n.º 11.520/2000, e que tramita em 
regime de urgência na Casa Legislativa; 

Considerando o exíguo espaço de tempo assegurado para 
discussão e debate acerca do PL; 

Considerando a magnitude do encargo, tendo em vista 
tratar-se de proposta de um novo marco legal ambiental composto 
por 216 dispositivos, cuja ordem de complexidade é enorme, uma vez 
que trata do comportamento do ambiente natural e todos os 
processos ecológicos associados os quais vinculam, inclusive, a vida 
humana; 

Vimos, pelo presente, apresentar a Vossa Excelência, as 
conclusões do GT, bem como sugestões de aperfeiçoamento do texto, 
cujas inclusões evitariam, em tese, graves prejuízos e retrocessos 
ambientais e, quiçá, inconstitucionalidades. 

Como forma de orientar os encaminhamentos posteriores, 
decidiu-se elaborar o presente documento principal, contendo os 
pontos acerca dos quais as alterações são imprescindíveis, sob pena 
de grave retrocesso, de forma concisa, e no anexo, todas as 
sugestões resultantes da análise geral da proposição do GT que 
podem ser melhor aprofundadas na hipótese de retirada do regime de 
urgência. Todavia, sempre salientando o exíguo espaço de tempo 
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para um aprofundamento mais detalhado em virtude do regime de 
urgência conferido à tramitação da proposta, o que demandou ao GT 
apenas cerca de uma semana para início e fim dos trabalhos. 

Nessa linha, passa-se a apresentar uma matéria preliminar, 
seguida da apresentação de 4 (quatro) pontos escolhidos pelo GT 
como nevrálgicos, em função de sua aptidão para gerarem proteção 
ambiental deficiente e potencialização de danos, ao final, em anexo, 
todas as sugestões propostas pelo grupo. 

Serão apresentados, assim, os artigos do PL 431/2019 com 

as proposições acrescidas na cor vermelha e, para os casos de 

sugestão de supressão de redação, será apresentado também na cor 

vermelha e com a ferramenta “tachado” acionada. 

PRELIMINAR – RETIRADA DO REGIME DE URGÊNCIA 

Atenta-se para uma questão crucial que se relaciona com 
dois aspectos, quanto ao momento e quanto ao mérito do que está 
sendo proposto pelo Governo do Estado do RS a título de alteração da 
norma que publicará o novo Código Estadual do Meio Ambiente. 

Tem-se que em nível federal tramita a subemenda 
substitutiva global de plenário do PL da Lei Geral de Licenciamento, 
de relatoria do Deputado Federal Kim Kataguiri, na sua quarta versão, 
que pretende modificar profundamente as regras do licenciamento 
ambiental no País. 

O ponto que se quer aqui ressaltar é que existe sério 
dissenso com relação à referida proposta, tanto que, até agora, não 
foi levada o plenário por esse motivo. Ora, tal como está a redação do 
PL 431/19, baseada em projeto de criação de uma lei geral ainda em 
sede de discussão, o possível alinhamento do texto gaúcho gerará 
instabilidade e insegurança jurídica, Intuitivo que, uma vez que 
incerta a aprovação do PL Federa, o texto aprovado no Estado poderá 
ter caráter menos protetivo e apresentar contradição com o que 
venha a ser aprovado no plano da União, o que importará em sua não 
aplicação, com fundamento no § 4º do artigo 24 da CF. 

Esse estado de insegurança jurídica poderá elevar 
exponencialmente o custo jurídico da atividade econômica a ser 
realizada no Estado do Rio Grande do Sul. 

Por este motivo, adicional à complexidade da matéria e 
profunda alteração proposta, que demanda intenso debate social e no 
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Parlamento, tem-se a necessidade de RETIRADA DO REGIME DE 
URGÊNCIA da tramitação do PL.  

Ademais, importante destacar que se está diante de uma 
codificação. Portanto, de um diploma de ampla abrangência que 
reúne diversas temáticas ambientais, cada uma delas com 
complexidade peculiar, e que se presta a definir princípios, 
instrumentos, conceitos e regras gerais para a intervenção no meio 
ambiente, uso dos recursos ambientais e exercício sustentável da 
atividade econômica. 

1 SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES 

1.1 COM REFERÊNCIA AO PLANEJAMENTO  

1.1.1 ART. 14 DO PL 431/2019 

Sugestão de alteração da redação do inciso II do art. 14 do PL 431/2019: 

Art. 14 – O planejamento ambiental tem por objetivos: (...) 

II – articular os aspectos ambientais dos vários planos, programas e 
ações previstas na Constituição do Estado e na legislação, observando 
os seus efeitos sinérgicos e os impactos cumulativos para o meio 
ambiente e para a saúde humana, em especial relacionados com: (...) 

1.1.2 ART. 13 DO PL 431/2019 

Sugestão de acréscimo de dois incisos na redação do art. 13 do PL 

431/2019: 

Art. 13 - São instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente, 
dentre outros: (...) 

_ - Avaliação Ambiental Estratégica de Planos, Políticas e Programas; e 

_ - Plano de Emergência para episódios críticos de poluição do ar. (...) 

1.1.3 ART. 16 DA LEI 11.520/2000  

Sugestão de manutenção integral da redação do art. 16 da Lei 11.520/2000: 

Art. 16 - Os programas governamentais de âmbito estadual ou 
municipal destinados à recuperação econômica, incentivo à produção 
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ou exportação, desenvolvimento industrial, agropecuário ou mineral, 
geração de energia e outros que envolvam múltiplos 
empreendimentos e intervenções no meio ambiente, em especial 
aqueles de grande abrangência temporal ou espacial, deverão 
obrigatoriamente incluir avaliação prévia das repercussões 
ambientais, inclusive com a realização de audiências públicas, em toda 
sua área de influência e a curto, médio e longo prazos, indicando as 
medidas mitigadoras e compensatórias respectivas e os responsáveis 
por sua implementação.  

Parágrafo único - Incluem-se entre os programas referidos no "caput" 
deste artigo os planos diretores municipais, planos de bacia 
hidrográfica e planos de desenvolvimento regional. 

1.1.4 ART. 67 DO PL 431/2019 

Sugestão de (1) modificação da redação do caput e (2) do § 1º e (3) 

acréscimo de novo parágrafo ao art. 67 do PL 431/2019: 

Art. 67 - O licenciamento para a localização, construção, instalação, 
ampliação, alteração e operação de empreendimentos ou atividades 
utilizadoras de recursos ambientais considerados de significativo 
potencial de impacto ambiental, dependerá da apresentação do 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA), ao qual se dará publicidade, pelo órgão 
ambiental competente, garantida a realização de audiência pública e 
demais modalidades de participação pública, quando couber. 

§ 1º - A caracterização dos empreendimentos ou atividades como de 
significativo potencial de impacto ambiental dependerá da localização 
e das características das tipologias específicas e socioambientais dos 
empreendimentos propostos, que deverão ser observados como 
critérios a serem definidos pelo órgão ambiental competente e 
fixados normativamente pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, 
respeitada a legislação federal. (...) 

§ _ - Para a criação de distritos ou polos industriais, além do EIA/RIMA 
para cada atividade definida como de significativo impacto ambiental, o 
órgão ambiental deverá contratar previamente uma avaliação 
ambiental integrada que analise os efeitos sinérgicos e o somatório das 
atividades pretendidas instalar, tendo em conta o espaço geográfico 
pretendido, com a realização de audiências públicas. 



 
Ministério Público do Rio Grande do Sul 

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente 
 
 

 

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente 

Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, Torre Norte, 10° andar 

Praia de Belas, Porto Alegre/RS 

Fone: 51 3295-1179 Fax: 3295-1160, caoma@mp.rs.gov.br 

7 
 

1.2 COM REFERÊNCIA AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

1.2.1 ART. 2º DO PL 431/2019 

Sugestão de inclusão de inciso no art. 2º do PL 431/2019: 

Art. 2º Para os fins previstos neste Código entende-se por: 

_ - impacto ambiental: alterações negativas e positivas no Meio 
Ambiente, resultantes da interação entre as características de 
diferentes tipologias de atividades ou empreendimentos, como porte e 
potencial poluidor, e as características socioambientais do território 
onde se pretende sua implantação. 

1.2.2 ART. 50 DO PL 431/2019 

Sugestão de alteração de redação do art. 50, caput, do PL 431/2019: 

Art. 50. A localização, a construção, instalação, ampliação, reforma, 
recuperação, alteração, operação e desativação de empreendimentos, 
obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais ou 
consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, bem como 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, 
conforme dispuser o Conselho Estadual do Meio Ambiente, sem 
prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

1.2.3 ART. 52 DO PL 431/2019 

Sugestão de alteração da redação do art. 52, caput, do PL 431/2019: 

Art. 52. Nos processos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA o órgão ambiental 
licenciador deverá solicitar anuência ao órgão responsável pela 
administração da UC, quando o empreendimento: (...) 

1.2.4 ART. 53 DO PL 431/2019 

Sugestão de (1) alteração de redação do inciso VI, (2) exclusão do § 4º e (3) 

inclusão de parágrafo no art. 53 do PL 431/2019: 
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Art. 53. O órgão ambiental competente, no exercício de sua 
competência de controle, expedirá, com base em manifestação 
técnica obrigatória, as seguintes licenças: (...) 

VI – Licença Ambiental por Compromisso (LAC), procedimento 
eletrônico e automático autorizando a localização, a instalação e a 
operação da atividade ou empreendimento de baixo potencial 
poluidor e porte mínimo ou pequeno, mediante declaração de adesão 
e compromisso do empreendedor aos critérios, pré-condições, 
requisitos e condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade 
licenciadora e respeitadas as disposições definidas pelo Conselho 
Estadual do Meio Ambiente. (...) 

§ 4º O Conselho Estadual do Meio Ambiente poderá estabelecer outras 
formas de licença e observadas a natureza, características e 
peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a 
compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de 
planejamento, implantação e operação. 

§_ - A licença indicada no inciso VI do “caput” não poderá ser expedida 
nas hipóteses que envolvam a conversão de áreas de remanescentes 
de ambientes naturais, a intervenção em Áreas de Preservação 
Permanente ou no entorno de Unidades de Conservação. 

1.2.5 ART. 64 DO PL 431/2019 

Sugestão de alteração da redação do § 3º do art. 64 do PL 431/2019: 

Art. 64 - Os empreendimentos ou atividades com início da 
implantação ou operação antes deste Código, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras, deverão solicitar o licenciamento 
ambiental segundo a fase em que se encontram, de acordo com o art. 
53, ficando sujeitas às infrações e penalidades desta Lei e seu 
regulamento, e sem prejuízo das sanções impostas anteriormente. (...) 

§3º - O órgão ambiental poderá exigir do interessado a contratação de 
seguro de responsabilidade civil de riscos ambientais, ou outra forma 
de garantia, conforme regulamentação. 

1.2.6 ART. 70 DO PL 431/2019 

Sugestão de alterção da redação do art. 70 do PL 431/2019:  

Art. 70. O EIA e o RIMA serão realizados por equipe multidisciplinar 
habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do 
projeto, que será responsável técnica, administrativa e civilmente 
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pelos resultados apresentados, não podendo assumir o compromisso 
de obter o licenciamento do empreendimento. 

1.2.7 ART. 76 DO PL 431/2019 

Sugestão de (1) alteração da redação do inciso V e inclusão de alíneas, (2) 

inclusão de inciso e inclusão de parágrafo no art. 76 do PL 431/2019: 

Art. 76 - A convocação e a condução das audiências públicas 
obedecerão aos seguintes preceitos: (...) 

V - comparecimento obrigatório: 

a) de representante do órgão licenciador e da técnica analista do 
projeto; 

b) de representantes do empreendedor que tenham pleno 
conhecimento do conteúdo em discussão; 

c) da equipe multidisciplinar elaboradora do EIA/RIMA. (...) 

__ - obrigatoriedade de convocação, pelo órgão ambiental, mediante 
petição encaminhada por no mínimo 1 (uma) entidade legalmente 
constituída, governamental ou não, por 50 (cinqüenta) pessoas ou pelo 
Ministério Público Federal ou Estadual; (...) 

§ _ - No caso de haver solicitação de audiência Pública na forma do 
inciso I deste artigo e na hipótese de o órgão ambiental não realizá-la 
ou não concluí-la, a licença concedida não terá validade. 

1.3 COM REFERÊNCIA AOS ESPAÇOS PROTEGIDOS 

1.3.1 ART. 144 DO PL 431/2019 

Sugestão de alteração de redação do art. 144 do PL 431/2019: 

Art. 144 - Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei, aquelas normatizadas pela 
legislação federal, bem como as áreas definidas como banhados, 
marismas e as dunas frontais, dunas móveis, nas de margem de lagoas 
e nas parcial ou totalmente vegetadas. 

A partir da adoção da sugestão acima, é indispensável que sejam acrescidos 

no art. 2º do PL 431/2019 os conceitos a seguir relacionados: 

Art. 2º Para os fins previstos neste Código entende-se por: (...) 
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_ - Duna: unidade geomorfológica de constituição predominante 
arenosa, com aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos 
ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar 
recoberta, ou não, por vegetação. 

_ - Marismas: ecossistemas úmidos litorâneos que ocorrem em 
terrenos baixos, sujeitos a ação das marés, com vegetação 
predominantemente herbácea e típico de ambientes estuarinos. 

1.3.2 ART. 192 DA LEI 11.520/2000 

Sugestão de inclusão de novo artigo no PL 431/2019, em substituição ao 

conteúdo do art. 192, parágrafo único, I, da Lei 11.520/2000:  

Art. ___ - Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos 
sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar 
o escoamento das águas; providências essas que não poderão gerar ou 
ampliar impactos a outros terrenos, e também não poderão implicar 
investimentos públicos para implantação de infraestrutura e/ou 
respectiva manutenção, salvo regularizações de áreas ocupadas cuja 
desocupação seja ainda mais onerosa para o Poder Público.  

1.3.3 ART. 241 DA LEI 11.520/2000 

Sugestão de manutenção do art. 241 da Lei 11.520/2000 

Art. 241 - Na Zona Costeira deverão ser protegidas as seguintes áreas, 
onde somente serão permitidos usos que garantam a sua 
conservação:  

I - a zona de dunas frontais do Oceano Atlântico;  

II - os campos de dunas móveis de significativos valor ecológico e 
paisagístico, assim definidos pelo Órgão Estadual Ambiental 
competente;  

III - os capões de mata nativa ainda existentes na Planície Costeira, 
especialmente os localizados às margens de lagoas;  

IV - os banhados e várzeas utilizados significativamente como áreas de 
alimentação, reprodução, abrigo e refúgio para espécies de fauna 
nativa, assim definidos pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
- FEPAM;  

V - as áreas cobertas por vegetação primária e secundária em estágio 
médio e avançado de regeneração da Floresta Atlântica;  
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VI - as áreas onde ocorrem monumentos históricos, artísticos e 
paisagísticos significativos, assim definidos em lei;  

VII - as áreas de sítios arqueológicos e paleontológicos antes da 
realização de levantamento e classificação, e as áreas de sítios 
arqueológicos que, após o levantamento, forem classificados como 
relevantes, conforme legislação pertinente;  

VIII - as áreas que tenham a função de proteger espécies da flora e 
fauna silvestres ameaçadas de extinção;  

IX - as áreas de drenagem naturais preferenciais de maior 
importância, localizadas na Planície Costeira, assim definidas pelo 
Órgão Estadual Ambiental competente, e suas faixas marginais de 
largura mínima de 50m (cinqüenta metros) considerando o eixo 
preferencial de escoamento. 

1.4 OUTROS ASSUNTOS 

1.4.1 ART. 131 DO PL 431/2019 

Sugestão de alteração da redação do inciso V do art. 131 do PL 431/2019: 

Art. 131 – A utilização da rede de esgotos pluviais para o transporte e 
afastamento de esgotos sanitários somente será permitida mediante 
licenciamento pelo órgão ambiental e cumpridas as seguintes 
exigências: (...) 

V – apenas em regiões urbanas cujo adensamento e/ou tipo de solo 
inviabilizem tecnicamente a implantação de soluções individuais de 
esgotamento sanitário, a rede de esgotos pluviais poderá ser utilizada 
para transporte de esgotos sanitários em estado bruto até a estação de 
tratamento de esgoto, desde que essa situação esteja prevista no plano 
de saneamento municipal como alternativa provisória, com definição 
da forma e prazo de implantação de rede do tipo separador absoluto. 

1.4.2 CAPÍTULO XIII – DA POLUIÇÃO SONORA – ARTS. 226 A 230 DA LEI 

11.520/2000 

Sugestão de manutenção dos art. 226 a 230 da Lei n.º 11.520/2000, 

referentes ao Capítulo XIII – Da Poluição Sonora, que foram integralmente 

supridos do PL. 
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1.4.3 CAPÍTULO XIV – DA POLUIÇÃO VISUAL – ARTS. 231 A 232 DA LEI 

11.520/2000 

Sugestão de manutenção dos art. 231 a 232 da Lei n.º 11.520/2000, 

referentes ao Capítulo XIV – Da Poluição Visual, que foram integralmente 

suprimidos do PL. 

 

Porto Alegre,11 de outubro de 2019. 

 

 

 

Daniel Martini, 

Promotor de Justiça, 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional 

de Defesa do Meio Ambiente – CAOMA.
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ANEXO ÚNICO 
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2 ANÁLISE E SUGESTÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AO PL 431/2019 

2.1 QUADRO CONTENDO AS SUGESTÕES DO MPRS QUANTO AOS CONCEITOS PREVISTOS NO PL 431/2019 

CONCEITOS 

Lei 11.520/2000 

Art. 14 

PL 431/2019 

Art. 2º 

Proposta de manutenção ou sugestões 
aos conceitos da Lei 11.520/2000 

Comentários 

VIII - áreas degradadas: áreas que 
sofreram processo de degradação; 

IV - áreas degradadas: área que se 
encontra alterada em função de 
impacto antrópico, sem capacidade 
de regeneração natural; 

Sugestão de manutenção do 
conceito anterior: 

 VIII - áreas degradadas: áreas que 
sofreram processo de degradação; 

O conceito anterior passa uma ideia 
de gradação da degradação 
ambiental, admitindo diferentes 
níveis de intervenção. O novo 
conceito proposto coloca a 
degradação ocorrendo apenas a 
partir do ponto em que a área perde 
sua capacidade de regeneração 
natural. Entende-se que tal 
limitação contraria o conceito de 
degradação da qualidade  ambiental 
da PNMA que identifica como tal 
quaisquer intervenções adversas 
nas características do meio 
ambiente. 

XIV - banhados: extensões de terras 
normalmente saturadas de água 
onde se desenvolvem fauna e flora 
típicas; 

IX – banhados: ecossistemas úmidos 
caracterizados por solos 
hidromórficos naturalmente 
alagados ou saturados de água de 
forma periódica, excluídas as 
situações efêmeras, onde se 
desenvolvem fauna e flora típicas e 

Sem proposição em razão do que 
segue comentado. 

O novo conceito é tecnicamente 
adequado e melhor define 
características para identificação 
dos banhados. No entanto, uma vez 
que é mais restritivo, entende-se 
que as regulamentações 
posteriores, conforme disposto no 
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CONCEITOS 

Lei 11.520/2000 

Art. 14 

PL 431/2019 

Art. 2º 

Proposta de manutenção ou sugestões 
aos conceitos da Lei 11.520/2000 

Comentários 

que terão suas características e 
peculiaridades regulamentadas; 

próprio conceito, devem observar as 
diferentes formações dos banhados 
no Estado do RS com as 
características típicas de cada 
região do Estado, por exemplo, 
turfeiras, tiriricais, banhados de 
palha, banhados nas várzeas de 
inundação dos rios, etc. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de inclusão de conceito: 

Butiazais: formações vegetais com 
ocorrência de indivíduos de butiás 
(Butia ssp). 

Matas de pau-ferro: formações 
vegetais com ocorrência do pau-ferro 
(Myracrodruon balansae). 

O conceito proposto preenche as 
circunstâncias agravantes previstas 
no art. 97, portanto, entende-se 
imprescindível que seja incluído 
para delimitar a abrangência do 
dispositivo mencionado. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de inclusão de conceito: 

Duna: unidade geomorfológica de 
constituição predominante arenosa, 
com aparência de cômoro ou colina, 
produzida pela ação dos ventos, 
situada no litoral ou no interior do 
continente, podendo estar recoberta, 
ou não, por vegetação. 

A introdução do conceito de dunas 
se deve a sugestão da inclusão da 
tipologia no rol das áreas de 
preservação permanetes do art. 144 
(APPs). O Conceito foi extraído da 
Resolução CONAMA 303/2002, por 
ser considerado tecnicamente 
adequado. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

XVI - ecossistema: é o conjunto 
formado por todos os fatores 
bióticos e abióticos que atuam 
simultaneamente sobre 
determinada área geográfica; 

Sugestão de inclusão de conceito: 

XVI - ecossistema: é o conjunto 
formado por todos os fatores bióticos 
e abióticos, assim como suas inter-
relações, que atuam 
simultaneamente sobre determinada 

Sem comentário. 
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CONCEITOS 

Lei 11.520/2000 

Art. 14 

PL 431/2019 

Art. 2º 

Proposta de manutenção ou sugestões 
aos conceitos da Lei 11.520/2000 

Comentários 

área geográfica. 

II - animais autóctones: aqueles 
representativos da fauna nativa do 
Rio Grande do Sul;  

Sem previsão de dispositivo 
correspondente 

Sugestão de manutenção do 
conceito antes previsto pela Lei 
11.520/2000: 

II - animais autóctones: aqueles 
representativos da fauna nativa do 
Rio Grande do Sul;  

 

 

 

 

 

 

Comentário geral referente aos 
conceitos envolvendo a fauna: 

O conceito de fauna refere-se ao 
conjunto de animais existemtes em 
um dado ambiente ou região, 
entende-se que sua urilização para 
espécies animais domésticas e 
exóticas não é adequada e pode 
gerar alguma confuão com as 
espécies da fauna nativa. Considera-
se que a redação anterior urilizando 
animais domésticos e exóticos era 
mais adequada, além disso, os 
conceitos de autóctone e alóctone 
são importantes para procedimentos 
e análises relativas ao manejo da 
fauna nativa, como por exemplo, a 
aquacultura. Assim, sugere-se a 
manutenção de tais conceitos, a 
seguir transcritos: 

III - animais silvestres: todas as 
espécies, terrestres ou aquáticas, 
representantes da fauna autóctone 
e migratória de uma região ou país; 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente 

Sugestão de manutenção do 
conceito antes previsto pela Lei 
11.520/2000: 

III - animais silvestres: todas as 
espécies, terrestres ou aquáticas, 
representantes da fauna autóctone 
e migratória de uma região ou país. 

XXII - espécies silvestres não-
autóctones: todas aquelas cujo 
âmbito de distribuição natural não 
se inclui nos limites geográficos do 
Rio Grande do Sul;  

Sem previsão de dispositivo 
correspondente 

Sugestão de manutenção do 
conceito antes previsto pela Lei 
11.520/2000: 

XXII - espécies silvestres não-
autóctones: todas aquelas cujo 
âmbito de distribuição natural não 
se inclui nos limites geográficos do 
Rio Grande do Sul. 

XXIII - fauna: o conjunto de espécies 
animais; 

XXI - fauna: o conjunto de espécies 
animais; 

 

OK 

XXII - fauna doméstica: espécies 
cujas características biológicas, 
comportamentais e fenotípicas 

Sugestão de alteração da redação 
do inciso XXII do art. 2º do PL 
431/2019, com a substituição de 
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CONCEITOS 

Lei 11.520/2000 

Art. 14 

PL 431/2019 

Art. 2º 

Proposta de manutenção ou sugestões 
aos conceitos da Lei 11.520/2000 

Comentários 

foram alteradas por meio de 
processos tradicionais e 
sistematizados de manejo e 
melhoramento zootécnico, 
tornando-as em estreita 
dependência do homem, podendo 
apresentar fenótipo variável e 
diferente da espécie que as 
originou; 

“fauna doméstica” por “animais 
domésticos”:  

XXII – animais doméstica: espécies 
cujas características biológicas, 
comportamentais e fenotípicas 
foram alteradas por meio de 
processos tradicionais e 
sistematizados de manejo e 
melhoramento zootécnico, 
tornando-as em estreita 
dependência do homem, podendo 
apresentar fenótipo variável e 
diferente da espécie que as 
originou; 

XXIII - fauna exótica: espécies cuja 
distribuição geográfica original não 
inclui o território brasileiro e suas 
águas jurisdicionais, ainda que 
introduzidas, pelo homem ou 
espontaneamente, em ambiente 
natural, inclusive as espécies 
asselvajadas e excetuadas as 
migratórias; 

Sugestão de alteração da redação 
do inciso XXIII do art. 2º do PL 
431/2019, com a substituição de 
do“fauna exótica” por “espécies 
animais exóticas”: 

XXIII – espécies animais exóticas: 
espécies cuja distribuição geográfica 
original não inclui o território 
brasileiro e suas águas 
jurisdicionais, ainda que 
introduzidas, pelo homem ou 
espontaneamente, em ambiente 
natural, inclusive as espécies 
asselvajadas e excetuadas as 
migratórias; 
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CONCEITOS 

Lei 11.520/2000 

Art. 14 

PL 431/2019 

Art. 2º 

Proposta de manutenção ou sugestões 
aos conceitos da Lei 11.520/2000 

Comentários 

XXIV - fauna silvestre: espécies 
nativas, migratórias e quaisquer 
outras, aquáticas ou terrestres, que 
tenham todo ou parte de seu ciclo 
de vida ocorrendo dentro dos limites 
do território brasileiro, ou águas 
jurisdicionais brasileiras; 

Sugestão de alteração da redação 
do inciso XXIV do art. 2º do PL 
431/2019: 

XXIV - fauna silvestre: espécies 
nativas, migratórias e quaisquer 
outras, aquáticas ou terrestres, que 
tenham todo ou parte de seu ciclo 
de vida ocorrendo dentro dos limites 
do território estadual, ou águas 
jurisdicionais estaduais; 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de inclusão de conceito: 

Geoforma: Feições ou ocorrências 
destacadas da natureza física (ou 
abiótica), com características 
distintas em relação ao entorno 
conferindo-lhe destaque na 
paisagem e resultando em 
reconhecimento cênico, cultural, 
ecológico, científico, educativo, ou 
outro. 

O conceito proposto preenche as 
circunstâncias agravantes previstas 
no art. 97, portanto, entende-se 
imprescindível que seja incluído 
para delimitar a abrangência do 
dispositivo mencionado. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de inclusão de conceito: 

Marismas: ecossistemas úmidos 
litorâneos que ocorrem em terrenos 
baixos, sujeitos a ação das marés, 
com vegetação predominantemente 
herbácea e típico de ambientes 
estuarinos. 

Sem comentário. 

Sem previsão de dispositivo Sem previsão de dispositivo Sugestão de inclusão de conceito: O conceito proposto preenche as 
circunstâncias agravantes previstas 
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CONCEITOS 

Lei 11.520/2000 

Art. 14 

PL 431/2019 

Art. 2º 

Proposta de manutenção ou sugestões 
aos conceitos da Lei 11.520/2000 

Comentários 

correspondente. correspondente. Morro Testemunho: elevação 
topográfica que se destaca em uma 
superfície de aplainamento como um 
relevo residual. 

no art. 97, portanto, entende-se 
imprescindível que seja incluído 
para delimitar a abrangência do 
dispositivo mencionado. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de inclusão de conceito: 

Parque de Espinilho: formação 
vegetal gramíneo-lenhosa resultante 
da associação do campo com 
espécies arbóreas, principalmente 
Prosopis affinis (Inhanduvai), P. nigra 
(Algarrobo), Acacia caven (Espinilho) 
e Parkinsonia aculeata (Cina-cina). 

O conceito proposto preenche as 
circunstâncias agravantes previstas 
no art. 97, portanto, entende-se 
imprescindível que seja incluído 
para delimitar a abrangência do 
dispositivo mencionado. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de inclusão de conceito: 

Impacto Ambiental: Alterações 
negativas e positivas no Meio 
Ambiente, resultantes da interação 
entre as características de diferentes 
tipologias de atividades ou 
empreendimentos, como porte e 
potencial poluidor, e as 
características socioambientais do 
território onde se pretende sua 
implantação. 

A proposta de introdução do 
conceito de impacto ambiental tem 
como fundamento o disposto no art. 
225, § 1º, inc. IV, da Constituição 
Federal, que estabelece a 
necessidade de definição do critério 
para a identificação de potencial 
impacto ambiental. Portanto, a 
densificação normativa desse 
preceito constitucional implica a 
necessidade de definição de 
impacto ambiental, como 
pressuposto para a identificação e 
desenvolvimento do procedimento e 
metodologia do licenciamento 
ambiental, que poderá ser 
simplificado ou não a partir desse 
conceito, bem como para 
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CONCEITOS 

Lei 11.520/2000 

Art. 14 

PL 431/2019 

Art. 2º 

Proposta de manutenção ou sugestões 
aos conceitos da Lei 11.520/2000 

Comentários 

determinar a exigência ou não de 
EIA/RIMA. 

O Impacto Ambiental será definido a 
partir da consideração conjunta dos 
critérios de porte, potencial poluidor 
e território, como decorrência da 
interpretação integrativa dos arts. 
170, inc.VI e 225 da CF. 

No inciso VI do art. 170 da CF, 
determina-se o “tratamento 
diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e 
prestação”, ambrangendo toda a 
cadeia produtiva dos processos 
econômicos. 

Portanto, é imprescindível que a 
legislação infraconstitucional 
contenha o conceito de impacto 
ambiental. 

Por outro lado, o sistema 
constitucional exige, com ênfase no 
art. 225, a consideração do território 
como pilar essencial da garantia do 
direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, como 
se deduz do § 1º, incisos I, III, IV, V e 
VII; § 2º; § 3º; § 4º; § 5º e 6º, assim 
como sua articulação com as 
disposições constitucionais previstas 
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CONCEITOS 

Lei 11.520/2000 

Art. 14 

PL 431/2019 

Art. 2º 

Proposta de manutenção ou sugestões 
aos conceitos da Lei 11.520/2000 

Comentários 

nos arts. 25, § 3º, 182, 186, inc. II, 
215 e 216. Também a Constituição 
do Estado é expressa em tomar o 
território como elemento essencial 
para a consideração do impacto 
ambiental, como se vê, 
exemplificativamente, nos arts. 251, 
§ 1º, inc. I, II, V, VII, VIII, IX, XI, XII e 
XIII; § 2º; 254 e 257. 

Os preceitos constitucionais 
mencionados consistem em 
comandos ao legislador, o qual tem 
o dever, também constitucional, de 
estabelecer definição legal acerca 
do que deve ser compreendido 
como impacto ambiental no direito 
brasileiro. 

Consequentemente, é 
inconstitucional limitar os critérios 
para definição do procedimento de 
licenciamento e da exigência de 
EIA/RIMA ao porte e potencial 
poluidor.. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

XXXIX – pampa: bioma, que no 
Brasil ocorre exclusivamente no Rio 
Grande do Sul, composto por 
formações campestres, arbóreo-
arbustiva e florestal, com 
predominância de campos nativos; 

Sugestão de alteração da redação 
do inciso XXXIX do art. 2º do PL 
431/2019:: 

XXXIX - Pampa: bioma que apresenta 
vegetação predominantemente 
herbácea com formações arbóreo-
arbustivas e florestais de acordo com 

Sem comentário. 
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CONCEITOS 

Lei 11.520/2000 

Art. 14 

PL 431/2019 

Art. 2º 

Proposta de manutenção ou sugestões 
aos conceitos da Lei 11.520/2000 

Comentários 

as condições de solo, relevo e 
umidade e que no Brasil ocorre 
exclusivamente na metade sul do Rio 
Grande do Sul. Tal bioma é 
compartilhado com o Uruguai e parte 
da Argentina e apresenta espécies 
características dos campos de clima 
temperado. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de inclusão de conceito: 

zoológico ou jardim zoológico: 
empreendimento com a finalidade de 
criar, reproduzir e manter, 
espécimes da fauna silvestre e 
exótica, em cativeiro ou em 
semiliberdade, expostos à visitação 
pública. 

Sugere-se a inclusão deste conceito, 
tendo em vista a relevância de que 
o Código Estadual de Meio Ambiente 
contemple essa definição. 

Conceito do art. 4º, X, da Resolução 
CONAMA n.º 489/2018 

 

2.2 QUADRO CONTENDO AS SUGESTÕES DO MPRS QUANTO AO NOVO TEXTO ROPOSTO PELO PL 431/2019 

Lei 11.520/2000 PL 431/2019 Proposições MPRS Comentários 

Art. 15 - São instrumentos da 
Política Estadual do Meio Ambiente, 
dentre outros: 

Art. 13 - São instrumentos da 
Política Estadual do Meio Ambiente, 
dentre outros: (...) 

DUPLA SUGESTÃO: 

1ª) Sugestão de acréscimo de novo 
inciso ao art. 13 do PL 431/2019: 

Art. 13 - São instrumentos da 
Política Estadual do Meio Ambiente, 

É fundamental aperfeiçoar os 
processos decisórios em torno de 
políticas públicas, planos e 
programas, públicos ou privados, 
que possam ocasionar impactos 
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Lei 11.520/2000 PL 431/2019 Proposições MPRS Comentários 

dentre outros: (...) 

_ - Avaliação Ambiental Estratégica 
de Planos, Políticas e Programas; 

2ª) Sugestão de acréscimo de novo 
inciso ao art. 13 do PL 431/2019: 

Art. 13 - São instrumentos da 
Política Estadual do Meio Ambiente, 
dentre outros: (...) 

_ - Plano de Emergência para 
episódios críticos de poluição do ar; 

ambientais sinérgicos e cumulativos, 
a exemplo do que vem sendo 
exigido para o setor elétrico, no 
licenciamento de PCHs, com apoio 
do Poder Judiciário, conforme se 
depreende da sentença proferida na 
Ação civil pública 
001/1.15.0147218-7, 10ª Vara da 
Fazenda Pública, em que figuram 
como autores COOGERVA LINHA 
Aparecida Energia S.A e COOGERVA 
Linha Jacito S.A e como réus Estado 
do Rio Grande do Sul e FEPAM.  

Trata-se de um instrumento 
utilizado internacionalmente. Desde 
2001, os países da Comunidade 
Europeia, sob o marco jurídico da 
Diretiva 2001/42/CE, relativa à 
avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas 
no ambiente, exigem a Avaliação 
Ambiental Estratégica como um 
instrumento autônomo em relação 
ao EIA/RIMA, dada a sua natureza 
multiescalar e sistêmica.  Os seus 
objetivos são propiciar um nível 
elevado de proteção do meio 
ambiente e contribuir para a 
integração das considerações 
ambientais na preparação e 
aprovação de determinados planos 
e programas, com vistas a promover 
um desenvolvimento sustentável. 
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O EIA/RIMA tende a ser pontual e 
não se propõe a compreender o 
efeito cumulativo e sinérgico das 
diversas atividades correlacionadas 
e espacializadas no mesmo 
território, tampouco se destina a 
interagir com outras políticas 
públicas previstas na legislação 
(recursos hídricos, mudanças 
climáticas, gestão de riscos de 
inundações, etc). Daí a relevância 
de o novo Código ao menos elencar 
o instrumento, ainda que legue a 
temática para futura 
regulamentação. 

Art. 17 - O planejamento ambiental 
tem por objetivos: (...) 

Art. 14 - O planejamento ambiental 
tem por objetivos: 

(...) 

II - articular os aspectos ambientais 
dos vários planos, programas e 
ações previstas na Constituição do 
Estado e na legislação, em especial 
relacionados com: (...) 

m) recuperação de áreas afetadas 
por desastres naturais; 

Sugestão de alteração da redação 
do art. 14, inciso II e alínea “m” do 
PL 431/2019: 

Art. 14 – O planejamento ambiental 
tem por objetivos: (...) 

II – articular os aspectos ambientais 
dos vários planos, programas e 
ações previstas na Constituição do 
Estado e na legislação, observando 
os seus efeitos sinérgicos e os 
impactos cumulativos para o meio 
ambiente e para a saúde humana, 
em especial relacionados com: (...) 

m) prevenção de desastres e 
recuperação de áreas afetadas por 
desastres naturais e antrópicos; 

O objetivo desta sugestão é integrar 
a legislação estadual com a Lei 
Federal 12.608/2012, que trata da 
Política Nacional de Prevenção de 
Desastres, cujo art. 7º impõe aos 
Estados instituir o Plano Estadual de 
Proteção e Defesa Civil, identificar e 
mapear áreas de risco, realizar 
estudos de identificação de 
ameaças, suscetibilidades e 
vulnerabilidades. Além disso, a 
escala regional é de competência do 
Estado, a fim de estabelecer 
vinculações aos Municípios. 

Art. 20 - O planejamento da matriz Art. 17. O planejamento da matriz  No art. 17 do PL 431/2019, que trata 
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energética do Estado priorizará a 
pesquisa e implementação de 
opções de energia alternativa 
descentralizada e renovável. 

energética do Estado priorizará a 
pesquisa e a implementação de 
opções de energia alternativa 
descentralizada e renovável. 

 

da matriz energética, não se fez 
referência às energias limpas, 
tampouco se relegou para plano 
secundário a utilização das energias 
fósseis. Ambas as questões estariam 
mais consentâneas com a 
perspectiva do desenvolvimento 
sustentável e com a preocupação 
relativa às mudanças climáticas. 

Art. 16 - Os programas 
governamentais de âmbito estadual 
ou municipal destinados à 
recuperação econômica, incentivo à 
produção ou exportação, 
desenvolvimento industrial, 
agropecuário ou mineral, geração de 
energia e outros que envolvam 
múltiplos empreendimentos e 
intervenções no meio ambiente, em 
especial aqueles de grande 
abrangência temporal ou espacial, 
deverão obrigatoriamente incluir 
avaliação prévia das repercussões 
ambientais, inclusive com a 
realização de audiências públicas, 
em toda sua área de influência e a 
curto, médio e longo prazos, 
indicando as medidas mitigadoras e 
compensatórias respectivas e os 
responsáveis por sua 
implementação.  

Parágrafo único - Incluem-se entre 
os programas referidos no "caput" 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Manutenção da redação do art. 16 
da Lei 11.520/2000: 

Art. 16 Os programas 
governamentais de âmbito estadual 
ou municipal destinados à 
recuperação econômica, incentivo à 
produção ou exportação, 
desenvolvimento industrial, 
agropecuário ou mineral, geração de 
energia e outros que envolvam 
múltiplos empreendimentos e 
intervenções no meio ambiente, em 
especial aqueles de grande 
abrangência temporal ou espacial, 
deverão obrigatoriamente incluir 
avaliação prévia das repercussões 
ambientais, inclusive com a 
realização de audiências públicas, 
em toda sua área de influência e a 
curto, médio e longo prazos, 
indicando as medidas mitigadoras e 
compensatórias respectivas e os 
responsáveis por sua 

Sugestão de manutenção do art. 16 
da Lei n.º 11.520/2000, tendo em 
vista que o art. 16, que fala da 
avaliação prévia das repercussões 
ambientais de planos e projetos de 
governo de âmbito estadual ou 
municipal, inclusive com audiências 
públicas, foi suprimido sem qualquer 
sucedâneo em termos de garantir 
democracia participativa na tomada 
de decisões ambientais e avaliação 
ambiental estratégica capaz de 
levar em conta os efeitos complexos 
e sinérgicos e determinado plano ou 
política governamental. Trata-se de 
grave retrocesso sobretudo quando 
os avanços atuais são justamente 
no sentido de tratar os impactos 
ambientais como um todo e não 
mediante um olhar isolado para um 
ou outro empreendimento. 
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deste artigo os planos diretores 
municipais, planos de bacia 
hidrográfica e planos de 
desenvolvimento regional. 

implementação.  

Parágrafo único - Incluem-se entre 
os programas referidos no "caput" 
deste artigo os planos diretores 
municipais, planos de bacia 
hidrográfica e planos de 
desenvolvimento regional. 

Art. 19 - O Conselho Estadual de 
Energia (CENERGS) e o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente 
(CONSEMA) promoverão reavaliação 
e redimensionamento completos da 
matriz energética do Estado, nos 
termos do artigo 162 da 
Constituição Estadual, dando ênfase 
especial às estratégias de 
conservação de energia e 
minimização de desperdícios. 

Art. 16 - O Comitê de Planejamento 
Energético do Estado (COPERGS) 
promoverá reavaliação e 
redimensionamento da matriz 
energética do Estado, nos termos do 
art. 162 da Constituição Estadual, 
dando ênfase especial às 
estratégias de conservação de 
energia e minimização de 
desperdícios. 

Sugestões ALTERNATIVAS: 

1ª) Manutenção do art. 19 da Lei n.º 
11.520/2000:  

Art. 19 - O Conselho Estadual de 
Energia (CENERGS) e o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente 
(CONSEMA) promoverão reavaliação 
e redimensionamento completos da 
matriz energética do Estado, nos 
termos do artigo 162 da 
Constituição Estadual, dando ênfase 
especial às estratégias de 
conservação de energia e 
minimização de desperdícios. 

2ª) Ou, alternativamente, emenda 
ao novo art. 16 do PL 431/2019, que 
“substitui” o art. 19, com a inclusão 
de parágrafo no seguinte sentido: 

Art. 16. O Comitê de Planejamento 
Energético do Estado – COPERGS, 
promoverá reavaliação e 
redimensionamento da matriz 
energética do Estado, nos termos do 
art. 162 da Constituição Estadual, 
dando ênfase especial às 

Se trata de mais um grave 
retrocesso porque incumbe ao 
Comitê de Planejamento Energético 
(criado pelo Dec. 48.201/11), um 
órgão sem qualquer representação 
da sociedade, promover a 
reavaliação e redimensionamento 
da matriz energética do Estado. 
Considerando que todo o 
aproveitamento energético passa 
pelo aproveitamento de recursos 
ambientais, é questionável afastar o 
CONSEMA desse processo decisório. 
Ademais, existe um outro conselho, 
instituído pelo Decreto 40502/2000, 
que cria o Conselho Estadual de 
Política Energética do Rio Grande do 
Sul (CEPE), que parece ter 
sobreposição de atribuições. 
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estratégias de conservação de 
energia e minimização de 
desperdícios. 

§ _ - O COPERGS deverá submeter 
suas deliberação ao CONSEMA 
sempre que as políticas propostas 
envolverem aproveitamento 
energético de recursos naturais. 

Art. 18 - O planejamento ambiental 
terá como unidades de referência as 
bacias hidrográficas e será 
executado pelo Sistema Estadual de 
Proteção Ambiental - SISEPRA, 
através dos seguintes instrumentos: 
(...) 

II - institucionalização dos comitês 
de bacias, cujas propostas deverão 
ser embasadas na participação e 
discussão com as comunidades 
atingidas e beneficiadas; (...) 

Revogado pelo PL 431/2019. 

Sugestão de manutenção do caput e 
inciso II, do art. 18, da Lei n.º 
11.520/2000: 

Art. 18 - O planejamento ambiental 
terá como unidades de referência as 
bacias hidrográficas e será 
executado pelo Sistema Estadual de 
Proteção Ambiental - SISEPRA, 
através dos seguintes instrumentos 
:(...) 

__ - institucionalização dos comitês 
de bacias, cujas propostas deverão 
ser embasadas na participação e 
discussão com as comunidades 
atingidas e beneficiadas; (...) 

A revogação fere o princípio da 
participação da sociedade no 
processo decisório, aplicável à 
gestão ambiental, bem como 
desprestigia os planos de 
gerenciamento de recursos hídricos 
como instrumentos supramunicipais 
de ordenação territorial, aprovados 
no âmbito dos comitês de bacia 
(artigos 5º, I, 6º e 38 da Lei nº 
9.433/1997). 

Art. 28 - A coleta, o transporte e o 
estudo de animais silvestres só 
serão permitidos com fins 
exclusivamente científico e didático, 
visando ao seu conhecimento e 
consequente proteção, em 
conformidade com a legislação, 
desde que devidamente licenciada. 

Art. 23. A coleta, o transporte e o 
estudo de fauna silvestre requer 
autorização prévia do 
órgãoambiental competente, em 
conformidade com a legislação. 

Sujestão de ateração de redação do 
art. 23 do PL 431/2019: 

Art. 23. A coleta, o transporte e o 
estudo de fauna silvestre só serão 
permitidos com fins exclusivamente 
científicos e didáticos e requer 
autorização prévia do órgão 
ambiental competente, em 

A redação proposta pelo PL 
431/2019 suprime da redação 
original a delimitação quanto aos 
fins que gerarão a coleta, o 
transporte e o estudo de anumais 
silvestres, a qual assegura que tal 
acesso se dê em ocasiões especiais 
e totalmente necessárias. 
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conformidade com a legislação. 

Art. 45 - A visitação pública só será 
permitida no interior das UCs 
dotadas de infraestrutura adequada 
e nas categorias que a permitam, 
ficando restritas áreas previstas no 
Plano de Manejo. 

Art. 44 - A visitação pública será 
permitida no interior das UCs 
dotadas de infraestrutura adequada 
e nas categorias que a permitam, 
ficando restritas as áreas previstas 
no Plano de Manejo. 

§ 1º Para a consecução do objeto 
referido no “caput”, será permitida a 
cobrança de ingresso, a utilização e 
a construção de instalações nas 
UC's. 

§ 2º A aquisição de ingressos para o 
acesso às UCs deverá ser facilitada, 
notadamente com o uso das 
modernas tecnologias de 
informação e por meio da rede 
mundial de computadores. 

§ 3º A exploração da UC’s na forma 
disciplinada pelo “caput” e pelo §1º 
poderá ser feita por instituições 
públicas ou privadas, mediante 
previsão expressa em contrato, 
convênio ou outro instrumento 
legalmente admitido; 

§ 4º Fica autorizado o Estado do Rio 
Grande do Sul a explorar, direta ou 
indiretamente, o uso das UC's 
referidas no “caput”. 

Verificação quanto a 
constitucionalidade. 

O art. 44 do PL 431/2019, que trata 
acerca da concessão à iniciativa 
privada de UCs, parece ser 
INCONSTITUCIONAL à luz do 
previsto no art. 259 da CE. 

Art. 51 - Além das áreas integrantes 
do Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação, são também objeto de 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de manutenção do art. 51 
da Lei 11.520/2000: 

Assegura a proteção de áreas que 
ficariam sem qualquer proteção 
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especial proteção:  

I - as áreas adjacentes às Unidades 
de Conservação;  

II - as áreas reconhecidas pela 
Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) como Reservas da 
Biosfera;  

III - os bens tombados pelo Poder 
Público;  

IV - as ilhas fluviais e lacustres;  

V - as fontes hidrominerais; 

VI - as áreas de interesse ecológico, 
cultural, turístico e científico, assim 
definidas pelo Poder Público;  

VII - os estuários, as lagunas, os 
banhados e a planície costeira;  

VIII - as áreas de formação vegetal 
defensivas à erosão de encostas ou 
de ambientes de grande circulação 
biológica.  

Parágrafo único - Em função das 
características específicas de cada 
uma dessas áreas, o órgão 
competente estabelecerá exigências 
e restrições de uso. 

Art. 51 - Além das áreas integrantes 
do Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação, são também objeto de 
especial proteção:  

I - as áreas adjacentes às Unidades 
de Conservação;  

II - as áreas reconhecidas pela 
Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) como Reservas da 
Biosfera;  

III - os bens tombados pelo Poder 
Público;  

IV - as ilhas fluviais e lacustres;  

V - as fontes hidrominerais; 

VI - as áreas de interesse ecológico, 
cultural, turístico e científico, assim 
definidas pelo Poder Público;  

VII - os estuários, as lagunas, os 
banhados e a planície costeira;  

VIII - as áreas de formação vegetal 
defensivas à erosão de encostas ou 
de ambientes de grande circulação 
biológica.  

Parágrafo único - Em função das 
características específicas de cada 
uma dessas áreas, o órgão 
competente estabelecerá exigências 
e restrições de uso. 

caso o artigo seja suprimido. 

Art. 54 - Toda e qualquer área de 
preservação permanente ou de 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de manutenção do art. 54 
da Lei 11.520/2000: 

Sem comentário. 
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reserva legal será considerada de 
relevante interesse social e não 
ociosa. 

Art. 54 - Toda e qualquer área de 
preservação permanente ou de 
reserva legal será considerada de 
relevante interesse social e não 
ociosa. 

Art. 55 - A construção, instalação, 
ampliação, reforma, recuperação, 
alteração, operação e desativação 
de estabelecimentos, obras e 
atividades utilizadoras de recursos 
ambientais ou consideradas efetivas 
ou potencialmente poluidoras, bem 
como capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento 
do órgão ambiental competente, 
sem prejuízo de outras licenças 
legalmente exigíveis.  

Parágrafo único - Quando se tratar 
de licenciamento de 
empreendimentos e atividades 
localizados em até 10km (dez 
quilômetros) do limite da Unidade 
de Conservação deverá também ter 
autorização do órgão administrador 
da mesma. 

Art. 50. A construção, instalação, 
ampliação, reforma, recuperação, 
alteração, operação e 

desativação de empreendimentos, 
obras e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais ou 
consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras, bem 
como capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento 
do órgão ambiental competente, 
conforme dispuser o Conselho 
Estadual do Meio Ambiente, sem 
prejuízo de outras licenças 
legalmente exigíveis. 

Sugestão de alteração de redação 
do art. 50 do PL 431/2019: 

Art. 50. A localização, a construção, 
instalação, ampliação, reforma, 
recuperação, alteração, operação e 
desativação de empreendimentos, 
obras e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais ou 
consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras, bem 
como capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento 
do órgão ambiental competente, 
conforme dispuser o Conselho 
Estadual do Meio Ambiente, sem 
prejuízo de outras licenças 
legalmente exigíveis. 

A proposta de introdução da 
localização na definição dos 
elementos que compõem o 
licenciamento ambiental justifica-se 
a partir da CF, art. 225. Portanto, a 
densificação normativa desse 
preceito constitucional, uma vez que 
a consideração do território, contida 
na expressão localização é pilar 
essencial da garantia do direito ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, como se deduz do § 1º, 
incisos I, III, IV, V e VII; § 2º; § 3º; § 
4º; § 5º e 6º, assim como sua 
articulação com as disposições 
constitucionais previstas nos arts. 
25, § 3º, 182, 186, inc. II, 215 e 216. 
Também a Constituição do Estado é 
expressa em tomar o território como 
elemento essencial para a 
consideração do impacto ambiental, 
como se vê, exemplificativamente, 
nos arts. 251, § 1º, inc. I, II, V, VII, 
VIII, IX, XI, XII e XIII; § 2º; 254 e 257. 

Os preceitos constitucionais 
mencionados consistem em 
comandos ao legislador, o qual tem 
o dever, também constitucional, de 
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estabelecer definição legal acerca 
do que deve ser compreendido 
como impacto ambiental no direito 
brasileiro. 

Consequentemente, é 
inconstitucional limitar os critérios 
para definição do procedimento de 
licenciamento e da exigência de 
EIA/RIMA ao porte e potencial 
poluidor, como estabelecido no art. 
50 do PL. 

No plano infraconsticional, a 
Resolução CONAMA nº 237/97, no 
art. 1º, inc. I define licenciamento 
ambiental, levando em conta a 
localização, em obediência aos 
comandos constitucionais referidos. 
No mesmo sentido, a Resolução 
CONAMA nº 1/86 condiciona a 
avaliação sobre a existência ou não 
de potencial de impacto significativo 
ao meio ambiente à consideração 
do ambiente concreto proposto para 
localização de atividades ou 
empreendimentos e de suas 
características (fragilidade, 
biodiversidade, serviços ambientais, 
etc.). Em outras palavras, para a 
identificação de potencial de 
impacto ambiental (significativo ou 
não) é preciso olhar também para o 
território e suas características 
socioambientais. 
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A não inclusão do termo 
“localização” no art. 50, além disso, 
deixa de considerar a relevância e a 
fragilidade ambiental da região de 
implantação para efeito de definição 
do tipo de procedimento e dos 
estudos a serem adotados e com 
isso,  abriu-se mão do critério 
localização para definir o grau de 
rigor do licenciamento como se não 
houvesse diferença entre instalar 
uma atividade em área 
ambientalmente frágil ou fazê-lo em 
área sem relevância ambiental, o 
que fere o objetivo principal do 
licenciamento que é a prevenção do 
dano e a regulação prévia dos 
impactos futuros. 

Também se nota que o art. 50, 
nesse particular, se inspirou no art. 
18, § 1º, da subemenda substitutiva 
global de plenário do PL da Lei Geral 
de Licenciamento, de relatoria do 
Deputado Federal Kim Kataguiri, na 
sua quarta versão. Ocorre que 
existe sério dissenso com relação à 
referida proposta, tanto que, até 
agora, não foi levada à plenário por 
esse motivo. Ora, tal como está a 
proposta do PL 431/19, baseada em 
proposta não aprovada, gerará 
instabilidade e insegurança jurídica, 
uma vez que incerta a aprovação do 
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PL federal e poderá deixar a norma 
estadual menos restritiva em 
contradição com o que venha a ser 
aprovado no plano da União, o que 
importará em sua não aplicação, 
com fundamento no § 4º, do artigo 
24 da CF. Esse estado de 
insegurança jurídica, poderá elevar 
exponencialmente o custo jurídico 
da atividade econômica a ser 
realizada no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Art. 51. O licenciamento ambiental 
dependerá de autorização do órgão 
responsável pela administração de 
Unidades de Conservação quando 
se tratar de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, 
assim considerado pelo órgão 
ambiental competente, com 
fundamento Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental (EIA) e do 
respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) que se localizem 
ou que possam afetar Unidade de 
Conservação (UC) específica ou sua 
Zona de Amortecimento (ZA). 

§ 1º (...). 

§ 2º A autorização prevista no 
“caput” deste artigo será exigível 
para a emissão da primeira licença 
ambiental, da Licença de Operação e 

Sugestão de supressão de parte da 
redação do § 2º: “da licença de 
operação e regularização (LOR)”: 

§ 2º A autorização prevista no 
“caput” deste artigo será exigível 
para a emissão da primeira licença 
ambiental e quando houver 
ampliação com mudança de porte 
do empreendimento ou atividade 
licenciada. 

Sem comentário. 
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Regularização (LOR) e quando 
houver ampliação com mudança de 
porte do empreendimento ou 
atividade licenciada. 

 

1ª) Art. 52. Nos processos de 
licenciamento ambiental de 
empreendimentos não sujeitos a 
EIA/RIMA o órgão ambiental 
licenciador deverá dar ciência ao 
órgão responsável pela 
administração da UC, quando o 
empreendimento: 

I – puder causar impacto direto em 
UC; 

II – estiver localizado na sua ZA; ou 

III – estiver localizado no limite de 
até 2 (dois) mil metros da UC, cuja 
ZA não tenha sido estabelecida no 
prazo de até 5 (cinco) anos a partir 
da data da publicação deste Código. 

 

2ª) Art. 52. Nos processos de 
licenciamento ambiental de 
empreendimentos não sujeitos a 
EIA/RIMA o órgão ambiental 
licenciador deverá dar ciência ao 
órgão responsável pela 
administração da UC, quando o 
empreendimento: 

I – puder causar impacto direto em 
UC; 

DUPLA SUGESTÃO: 

1ª) Sugestão de supressão total do 
art. 52. 

2ª) Sugere-se, alternativamente, 
seja substituída a expressão “dar 
ciência”, prevista no art. 52, caput, 
do PL 431/2019, por “solicitar 
anuência”, tornando possível, por 
parte dos gestores das UCs, a 
eventual disposição de 
condicionanetes ou mesmo o 
impedimento do licenciamento de 
atividades que causem impacto na 
UC e que não sejam passíveis de 
mitigação. 

Art. 52. Nos processos de 
licenciamento ambiental de 
empreendimentos não sujeitos a 
EIA/RIMA o órgão ambiental 
licenciador deverá solicitar anuência 
ao órgão responsável pela 
administração da UC, quando o 
empreendimento: (...) 

COMENTÁRIOS QUANTO À 2ª 
SUGESTÃO: 

Não há fundamento legal para 
restringir a autorização do órgão 
responsável pela administração da 
UC aos licenciamentos submetidos a 
EIA/RIMA e que possam causar 
impacto direto em UC. Além disso, o 
inciso III possui limite diferente para 
o impacto na UC, se comparado ao 
artigo 51, § 1º, que determina uma 
faixa de 3000 metros a partir do 
limite da UC. A mera ciência ao 
órgão responsável pela 
administração da UC admitiria que 
os órgãos licenciadores, sem 
competência legal para dispor sobre 
a temática referida, 
desconsiderassem a posição 
especializada. Além disso, a 
proposta fere a Lei Complementar 
nº 140/2011, art. 13, § 1º, posto que 
a previsão de manifestação não 
vinculante se restringe aos entes 
federativos não competentes para o 
licenciamento, não se estendendo 
às autoridades envolvidas, como é o 
caso da administração de uma UC. 
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II – estiver localizado na sua ZA; ou 

III – estiver localizado no limite de 
até 2 (dois) mil metros da UC, cuja 
ZA não tenha sido estabelecida no 
prazo de até 5 (cinco) anos a partir 
da data da publicação deste Código. 

A LC 140/2011 se dirige 
explicitamente aos demais entes da 
Federação e não às autoridades 
envolvidas. Quanto a essas, não se 
pode afastar a manifestação 
vinculante, porquanto se trata de 
etapa concernente à autoridade 
competente e especializada na 
tutela ou administração de bens 
ambientais afetados pelo 
empreendimento ou obra licenciada. 
Sendo tal órgão especializado, seus 
pareceres técnicos, desde que 
relacionados aos impactos 
derivados do licenciamento em que 
ocorrerá a intervenção, à luz do 
princípio da legalidade e da 
motivação dos atos administrativos, 
devem ser vinculantes. Não há 
como refutar o argumento 
especializado do órgão interveniente 
quando houver nexo causal com o 
impacto investigado no 
licenciamento. Dispensar o parecer 
da autoridade envolvida por razões 
que não técnicas, mas políticas, por 
exemplo, enseja o questionamento 
judicial da decisão, por falta de 
parâmetros técnicos, o que 
aumentaria não apenas os riscos ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, como também 
potencialmente morosos os 
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procedimentos de liberação de 
atividade econômica. 

Art. 56 - O órgão ambiental 
competente, no exercício de sua 
competência de controle, expedirá, 
com base em manifestação técnica 
obrigatória, as seguintes licenças:  

I - Licença Prévia (LP), na fase 
preliminar, de planejamento do 
empreendimento ou atividade, 
contendo requisitos básicos a serem 
atendidos, nas fases de localização, 
instalação e operação, observadas 
as diretrizes do planejamento e 
zoneamento ambientais e demais 
legislações pertinentes, atendidos 
os planos municipais, estaduais e 
federais, de uso e ocupação do solo;  

II - Licença de Instalação (LI), 
autorizando o início da implantação 
do empreendimento ou atividade, 
de acordo com as condições e 
restrições da LP e, quando couber, 
as especificações constantes no 
Projeto Executivo aprovado, e 
atendidas as demais exigências do 
órgão ambiental;  

III - Licença de Operação (LO), 
autorizando, após as verificações 
necessárias, o início do 
empreendimento ou atividade e, 
quando couber, o funcionamento 

Art. 53 - O órgão ambiental 
competente, no exercício de sua 
competência de controle, expedirá, 
com base em manifestação técnica 
obrigatória, as seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP), na fase 
preliminar, de planejamento do 
empreendimento ou atividade, 
contendo requisitos básicos a serem 
atendidos, nas fases de localização, 
instalação e operação, observadas 
as diretrizes do planejamento e 
zoneamento ambientais e demais 
legislações pertinentes, atendidos 
os planos municipais, estaduais e 
federais, de uso e ocupação do solo; 

II - Licença de Instalação (LI), 
autorizando o início da implantação 
do empreendimento ou atividade, 
de acordo com as condições e 
restrições da LP e, quando couber, 
as especificações constantes no 
Projeto Executivo aprovado, e 
atendidas as demais exigências do 
órgão ambiental; 

III - Licença de Operação (LO), 
autorizando, após as verificações 
necessárias, o início do 
empreendimento ou atividade e, 
quando couber, o funcionamento 

DUPLA SUGESTÃO: 

1ª) Emenda supressiva aos incisos 
IV, V e VI, além do § 1º, §4º e do § 
8º. 

2ª) ALTERNATIVAMENTE A 
SUPRESSÃO PROPOSTA ACIMA - 
Sugestão de alteração de redação 
do inciso VI, exclusão do § 4º e 
inclusão de parágrafo no art. 53 do 
PL 431/2019: 

Art. 53. O órgão ambiental 
competente, no exercício de sua 
competência de controle, expedirá, 
com base em manifestação técnica 
obrigatória, as seguintes licenças: 
(...) 

VI – Licença Ambiental por 
Compromisso (LAC), procedimento 
eletrônico e automático autorizando 
a localização, a instalação e a 
operação da atividade ou 
empreendimento de baixo potencial 
poluidor e porte mínimo ou pequeno, 
mediante declaração de adesão e 
compromisso do empreendedor aos 
critérios, pré-condições, requisitos e 
condicionantes ambientais 
estabelecidos pela autoridade 
licenciadora e respeitadas as 
disposições definidas pelo Conselho 

A unificação de todas as etapas do 
licenciamento pressupõe o 
afastamento da análise de 
viabilidade ambiental do 
empreendimento, que é a essência 
da Licença Prévia e que considera o 
território como elemento essencial 
de sua concessão. Além disso, fere o 
Princípio da Prevenção, equivalendo 
a um “alvará”, prestigiando a inação 
do Poder Público, que poderia, desse 
modo, omitir-se, sem qualquer 
sancionamento, do exercício do 
poder polícia administrativa, como, 
por exemplo, desestimulando a 
realização de vistorias técnicas. 

De outra parte, o inc. IV tem como 
pressuposto para o deferimento da 
LU “impactos reduzidos”. 
Entretanto, não existe definição no 
PL do que seja “impacto”, conforme 
comentário ao art. 2º, torna o 
critério para o enquadramento de 
atividade ou empreendimento a 
termo não definido no próprio PL. 
Além disso, inova ao incluir a 
expressão “impacto reduzido”, sem 
precedente na legislação ambiental 
e na jurisprudência. Trata-se de 
conceito aberto, sem parâmetro 
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dos equipamentos de controle de 
poluição exigidos, de acordo com o 
previsto na LP e LI e atendidas as 
demais exigências do órgão 
ambiental competente.  

§ 1º - As licenças expedidas serão 
válidas por prazo determinado, 
entre 1 (um) e 5 (cinco) anos, de 
acordo com o porte e o potencial 
poluidor da atividade, critérios 
definidos pelo órgão ambiental e 
fixados normativamente pelo 
Conselho Estadual do Meio 
Ambiente. 

§ 2º - As licenças indicadas nos 
incisos deste artigo poderão ser 
expedidas sucessiva ou 
isoladamente, conforme a natureza, 
características e fase do 
empreendimento ou atividade.  

§ 3º - Poderá ser admitido um único 
processo de licenciamento 
ambiental para pequenos 
empreendimentos e atividades 
similares e vizinhos ou para aqueles 
integrantes de planos de 
desenvolvimento aprovados, 
previamente, pelo órgão 
competente, desde que definida a 
responsabilidade legal pelo conjunto 
de empreendimentos ou atividades. 

dos equipamentos de controle de 
poluição exigidos, de acordo com o 
previsto na LP e LI e atendidas as 
demais exigências do órgão 
ambiental competente; 

IV – Licença Única (LU), autorizando 
atividades com impactos e portes 
reduzidos, unificando as etapas de 
procedimento licenciatório 

V – Licença de Operação e 
Regularização (LOR), regularizando o 
empreendimento ou atividade que 
não passou por procedimento de 
licenciamento prévio e de instalação, 
avaliando suas condições de 
instalação e funcionamento e 
permitindo a continuidade de sua 
operação mediante condicionantes 
de controle ambiental; 

VI – Licença Ambiental por 
Compromisso (LAC), procedimento 
eletrônico e automático autorizando 
a instalação e a operação da 
atividade ou empreendimento, 
mediante declaração de adesão e 
compromisso do empreendedor aos 
critérios, pré-condições, requisitos e 
condicionantes ambientais 
estabelecidos pela autoridade 
licenciadora e respeitadas as 
disposições definidas pelo Conselho 
Estadual do Meio Ambiente. 

Estadual do Meio Ambiente. (...) 

§ 4º O Conselho Estadual do Meio 
Ambiente poderá estabelecer outras 
formas de licença e observadas a 
natureza, características e 
peculiaridades da atividade ou 
empreendimento e, ainda, a 
compatibilização do processo de 
licenciamento com as etapas de 
planejamento, implantação e 
operação. 

§_ - A licença indicada no inciso VI do 
“caput” não poderá ser expedida nas 
hipóteses que envolvam a conversão 
de áreas de remanescentes de 
ambientes naturais, a intervenção 
em Áreas de Preservação 
Permanente ou no entorno de 
Unidades de Conservação. 

técnico para sua aferição. 

Por fim, considerando que o PL 
sobre a “Lei Geral do 
Licenciamento”, no art. 3º, inc. XIV, 
exige a aprovação de ações de 
controle e monitoramento, 
estabelecendo condicionantes para 
a sua instalação e operação, ou 
mesmo desativação, estabelece 
critérios mais protetivos do que o PL 
estadual. Assim, considerando que, 
nos termos do artigo 24, § 1º, da CF, 
compete à União estabelecer 
normas gerais, entendidas como 
aquelas que devem ser aplicadas de 
modo uniforme em todo o território 
nacional, que devem ser respeitadas 
pelos demais entes federativos. Se 
aprovado o PL nacional no qual se 
inspirou o estadual, teremos a 
inconstitucionalidade da presente 
proposta, que apresenta natureza 
menos protetiva. 

Inciso V – Licença de Operação e 
Regularização (LOR) 

O uso da autorização prevista no 
caput para a correção de atividades 
sem licenciamento ambiental prévio 
possibilita legalizar 
empreendimentos irregulares.  
Trata-se de uma abstração 
adminstrativa por ausência de 
fundamento legal que aumenta a 
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§ 1º - O Conselho Estadual do Meio 
Ambiente estabelecerá os 
empreendimentos e atividades que 
serão licenciados na forma prevista 
nos incisos IV e VI do caput deste 
artigo. 

§ 2º - As licenças indicadas nos 
incisos I, II e III deste artigo poderão 
ser expedidas sucessiva, 
aglutinadas ou isoladamente, 
conforme a natureza, características 
e fase do empreendimento ou 
atividade. 

§ 3º - Poderá ser admitido um único 
processo de licenciamento 
ambiental para pequenos 
empreendimentos e atividades 
similares e vizinhos ou para aqueles 
integrantes de planos de 
desenvolvimento aprovados, 
previamente, pelo órgão 
competente, desde que definida a 
responsabilidade legal pelo conjunto 
de empreendimentos ou atividades. 

§ 4º - O Conselho Estadual do Meio 
Ambiente poderá estabelecer outras 
formas de licença e observadas a 
natureza, características e 
peculiaridades da atividade ou 
empreendimento e, ainda, a 
compatibilização do processo de 
licenciamento com as etapas de 
planejamento, implantação e 

discricionariedade do órgão 
autorizador. Com a LOR, descumpre-
se o objetivo principal do 
licenciamento que é o da prevenção 
de danos e riscos ambientais. Além 
disso, a LOR pode desatender, caso 
não sejam estabelecidas medidas 
compensatórias para o dano 
eventualmente causados ou o ilícito 
cometido, viola o princípio da 
isonomia, porquanto trata 
desigualmente situações iguais, 
conferindo tratamento simplificado 
para atividades exercidas à margem 
da lei, enquanto apena aquele que 
cumpre com todas as fases do 
licenciamento. 

Inciso VI – Licença Ambiental por 
Compromisso (LAC). 

A LAC equivale a autolicenciamento, 
cuja inconstitucionalidade já foi 
declarada pelo Supremo Tribunal 
Federal, notadamente se 
desatrelada da consideração do 
território. Ademais, se situa à 
margem da imposição constitucional 
que determina a supervisão estatal 
sobre as atividades potencialmente 
poluidoras, em flagrante afronta ao 
artigo 225, parágrafo 1º, incisos IV e 
V, da Constituição Federal. 

Atenta-se para o fato de que o PL da 
“Lei Geral de Licenciamento” 



 
Ministério Público do Rio Grande do Sul 

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente 
 
 

 

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente 

Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, Torre Norte, 10° andar 

Praia de Belas, Porto Alegre/RS 

Fone: 51 3295-1179 Fax: 3295-1160, caoma@mp.rs.gov.br 

39 
 

Lei 11.520/2000 PL 431/2019 Proposições MPRS Comentários 

operação. 

§ 5º As licenças expedidas serão 
válidas pelos prazos determinados 
em normativa nacional a qual 
observará a natureza técnica da 
atividade. 

§ 6º - O Estado poderá elaborar 
norma supletiva e complementar 
aos padrões relacionados com o 
meio ambiente, observados os que 
forem estabelecidos pelo órgão 
nacional competente. 

§ 7º - A renovação de licenças 
ambientais deve ser requerida com 
antecedência mínima de 120 (cento 
e vinte) dias da expiração de seu 
prazo de validade, fixado na 
respectiva licença, ficando este 
automaticamente prorrogado até a 
manifestação definitiva do órgão 
ambiental competente. 

§ 8º Para a concessão da licença de 
que trata o inciso IV deste artigo será 
exigido do solicitante que firme a 
Declaração de Adesão e 
Compromisso (DAC), documento a 
ser apresentado no procedimento de 
licenciamento ambiental por adesão 
e compromisso, com informações 
técnicas sobre a instalação e 
operação de atividade ou 
empreendimento e a identificação e 

condiciona a possibilidade de LAC 
para obra ou empreendimento de 
“não significativo impacto 
ambiental”. Tal requisito não 
aparece na proposta estadual e abre 
a possibilidade de incidência desse 
tipo de licença simplificada a 
qualquer impreendimento, levando 
à absurda conclusão de que 
atividades/empreendimentos 
sujeitos a EIA/RIMA possam ser 
autodeclarativos e em única fase, no 
Estado do Rio Grande do Sul, 
demitindo-se de uma das funções 
mais básicas e imprescindíveis a 
justificar sua existência: o poder de 
polícia administrativa. 

 A supressão do § 8º é decorrência 
lógica dos argumentos expendidos 
acima sobre a LAC. 
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a caracterização dos impactos 
ambientais e das medidas 
preventivas, mitigadoras e 
compensatórias, conforme definido 
pelo Conselho Estadual do Meio 
Ambiente. 

Art. 57 - O órgão ambiental 
competente poderá estabelecer 
prazos de análise diferenciado para 
cada modalidade de licença (LP, LI e 
LO) em função das peculiaridades 
da atividade ou empreendimento, 
bem como para a formulação e 
exigências complementares, desde 
que observado o prazo máximo de 6 
(seis) meses a contar do ato de 
protocolar o requerimento até seu 
deferimento ou indeferimento, 
ressalvados os casos em que houver 
EIA/RIMA ou audiência pública, 
quando o prazo será de até 12 
(doze) meses.  

§ 1º - A contagem do prazo previsto 
no "caput" deste artigo será 
suspensa durante a elaboração dos 
estudos ambientais 
complementares ou preparação de 
esclarecimento pelo empreendedor.  

§ 2º - Os prazos estipulados no 
"caput" poderão ser alterados desde 
que justificados e com a 
concordância do empreendedor e do 

Art. 54 - O órgão ambiental 
competente poderá estabelecer 
prazos de análise diferenciado para 
cada modalidade de licença em 
função das peculiaridades da 
atividade ou empreendimento, bem 
como para a formulação e 
exigências complementares, desde 
que observado o prazo máximo de 6 
(seis) meses a contar do ato de 
protocolar o requerimento até seu 
deferimento ou indeferimento, 
ressalvados os casos em que houver 
EIA/RIMA ou audiência pública, 
quando o prazo será de até 10 (dez) 
meses. 

§ 1º - A contagem do prazo previsto 
no “caput” deste artigo será 
suspensa durante a elaboração dos 
estudos ambientais 
complementares, preparação de 
esclarecimento pelo empreendedor 
ou suspensão do processo 
devidamente justificado e a pedido 
do interessado. 

§ 2º - Os prazos estipulados no 

Sugestão de supressão do § 3º do 

art. 54 do PL 431/2019. 

 

A supressão do § 3º é decorrência 
lógica dos argumentos expendidos 
acima sobre a LAC. 
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órgão ambiental competente. "caput" poderão ser alterados desde 
que justificados e com a 
concordância do empreendedor e do 
órgão ambiental competente. 

§ 3º - Não se aplicam os prazos 
previstos para licenciamento nesta 
lei ao LAC, que terá rito próprio e 
com expedição da licença 
imediatamente após o 
preenchimento de todas as 
condicionantes previstas em 
regramento. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Art. 55. As pessoas jurídicas que 
possuam certificação conforme 
norma nacional ou internacional e 
que não tenham contra si ou seus 
sócios sanções administrativas 
ambientais transitadas em julgado 
nos últimos 5 (cinco) anos ou, nos 
casos de pessoas físicas e jurídicas, 
tenham boas práticas de proteção e 
conservação ambiental certificadas 
pelo órgão ambiental estadual 
competente terão prazos 
diferenciados para análise de 
processos de obtenção e/ou 
renovação de licenças ambientais. 

§ 1º As disposições previstas no 
“caput” deste artigo serão 
regulamentadas pelo Estado. 

§ 2º Na hipótese do “caput” deste 
artigo, o prazo máximo para 

Sugestão de supressão completa do 
art. 55 do PL 431/2019.. 

A pretexto de incentivar boas 
práticas ambientais, o dispositivo 
em questão viola a liberdade de 
concorrência, princípio estruturante 
da ordem econômica constitucional 
(art. 170, inc. VI, CF), à medida que 
resulta em intervenção estatal 
excessiva sobre a atuação dos 
agentes no mercado, prestigiando, 
inclusive, infratores, em detrimento 
daqueles que sempre agiram 
licitamente. Além disso, o PL 
estadual inova permitindo um 
licenciamento simplificado a partir 
do reconhecimento de “boas 
práticas de proteção e conservação 
ambiental...pelo órgão ambiental 
estadual”. Esse dispositivo não 
encontra precedente na legislação 
ou jurisprudência, substituindo os 
programas voluntários de gestão 
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atendimento quanto a licença prévia 
(LP) será de 3 (três) meses a contar 
do protocolo do requerimento, 
ressalvados os casos em que houver 
EIA/RIMA e/ou audiência pública, 
quando o prazo máximo será de 6 
(seis) meses. 

§ 3º Os prazos máximos para 
atendimento do “caput” deste artigo 
na Licença de Instalação (LI) serão 
de 3 (três) meses a contar do 
protocolo do requerimento. 

§ 4º Os prazos máximos para 
atendimento do “caput” deste artigo 
na Licença de Operação (LO) serão 
de 30 (trinta) dias a contar do 
protocolo do requerimento. 

§ 5º A contagem dos prazos 
previstos nos §§ 2º, 3º e 4º deste 
artigo será suspensa durante a 
elaboração dos estudos ambientais 
complementares, preparação de 
esclarecimento pelo empreendedor 
ou suspensão do processo 
devidamente justificado e a pedido 
do interessado. 

§ 6º Os prazos previstos nos §§ 2º, 
3º e 4º deste artigo poderão ser 
alterados desde que justificados e 
com a concordância do 
empreendedor e do órgão ambiental 
competente. 

ambiental, a exemplo da ISO 
14.000, internacionalmente 
reconhecida e com critérios públicos 
e preestabelecidos, pelo poder 
exclusivo do Estado em reconhecer 
tais boas práticas. Proposta de 
norma inaceitável e inadequada, 
porquanto, além de ferir a isonomia, 
concede poder absoluto ao órgão 
licenciador, sem requisitos 
previamente conhecidos, 
estimulando, inclusive a legalidade e 
a moralidade 
administrativas,podendo até mesmo 
fomente a corrupção. 
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Art. 59 - O não-cumprimento dos 
prazos estipulados nos artigos 57 e 
58, respectivamente, sujeitará o 
licenciamento à ação do órgão que 
detenha competência para atuar 
supletivamente e o empreendedor 
ao arquivamento de seu pedido de 
licença. 

Art. 58 - O não cumprimento dos 
prazos estipulados nos arts. 54 e 55 
respectivamente, sujeitará o 
licenciamento à ação e execução do 
órgão que detenha competência 
para atuar supletivamente. 

Parágrafo único. O não cumprimento 
dos prazos estipulados no art. 57 
acarreta o arquivamento de pedido 
de licença, sem a restituição dos 
valores pagos ao órgão licenciador. 

Sugestão de supressão parcial da 
redação do art. 58 do PL 431/2019: 
“...e 55 respectivamente...”: 

Art. 58 - O não cumprimento dos 
prazos estipulados no art. 54, 
sujeitará o licenciamento à ação e 
execução do órgão que detenha 
competência para atuar 
supletivamente. (...) 

Decorrência do quanto exposto no 
comentário ao art. 55, “caput”. 

Art. 64 - Os empreendimentos que 
acarretarem no deslocamento de 
populações humanas para outras 
áreas terão na sua Licença Prévia 
(LP), como condicionante para 
obtenção de Licença de Instalação 
(LI), a resolução de todas as 
questões atinentes a esse 
deslocamento, em especial a 
desapropriação e o reassentamento. 

Art. 63 - Os empreendimentos que 
acarretarem no deslocamento de 
populações humanas, apresentarão 
para obtenção de Licença Prévia 
(LP), um programa de 
reassentamento, constando etapas 
a serem cumpridas em cronograma 
pré-estabelecido.  

§ 1º - Para obtenção de Licença de 
Instalação (LI), deverão ser 
apresentados os projetos relativos a 
execução do programa de 
reassentamento, com suas 
respectivas anotações de 
responsabilidade técnica (ART) ou 
outro documento que venha a 
substituí-lo, se for o caso. 

§ 2º - Durante a vigência da Licença 
de Instalação (LI), todas as questões 
relativas aos reassentamentos, 
deslocamentos e/ou 

Sugestão de mantutenção da 
redação do art. 64, da Lei n.º 
11.520/2000: 

Art. 64 - Os empreendimentos que 
acarretarem no deslocamento de 
populações humanas para outras 
áreas terão na sua Licença Prévia 
(LP), como condicionante para 
obtenção de Licença de Instalação 
(LI), a resolução de todas as 
questões atinentes a esse 
deslocamento, em especial a 
desapropriação e o reassentamento. 

A redação dos arts. 63, § 2º, envolve 
grave retrocesso porque permite 
criar um fato consumado com a 
implantação de uma atividade que, 
mesmo não autorizada a operar, 
desterritorializa os ocupantes 
daquela área. O art. 64 da atual da 
Lei n.º 11.520/2000 prevê que os 
empreendimentos que acarretarem 
no deslocamento de populações 
humanas para outras áreas terão na 
sua LI a resolução de todas as 
questões atinentes a esse 
deslocamento, em especial a 
desapropriação e o reassentamento. 
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desapropriações deverão ser 
validadas pelos envolvidos 
(empreendedor, populações 
afetadas e órgão licenciador), sendo 
esta condição determinante para 
emissão da Licença de Operação 
(LO). 

Art. 67 - Os empreendimentos ou 
atividades com início da 
implantação ou operação antes 
deste Código, consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras, 
deverão solicitar o licenciamento 
ambiental segundo a fase em que se 
encontram, de acordo com o artigo 
56, ficando sujeitas às infrações e 
penalidades desta Lei e seu 
regulamento, e sem prejuízo das 
sanções impostas anteriormente.  

Parágrafo único - Mesmo superadas 
as fases de Licença Prévia (LP) e 
Licença de Instalação (LI) ficam tais 
empreendimentos ou atividades 
sujeitos ao atendimento às 
exigências e critérios estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente 
quanto aos aspectos de localização 
e implantação, além dos que serão 
estabelecidos para o seu 
funcionamento e que constarão da 
Licença de Operação (LO). 

Art. 64 - Os empreendimentos ou 
atividades com início da 
implantação ou operação antes 
deste Código, consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras, 
deverão solicitar o licenciamento 
ambiental segundo a fase em que se 
encontram, de acordo com o art. 53, 
ficando sujeitas às infrações e 
penalidades desta Lei e seu 
regulamento, e sem prejuízo das 
sanções impostas anteriormente. 

§ 1º - Mesmo superadas as fases de 
Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI) ficam tais 
empreendimentos ou atividades 
sujeitos ao atendimento às 
exigências e critérios estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente 
quanto aos aspectos de localização 
e implantação, além dos que serão 
estabelecidos para o seu 
funcionamento e que constarão da 
Licença de Operação e Regularização 
(LOR). 

Sugestão de supressão de parte da 
redação do §1º: “...e que constarão 
da Licença de Operação e 
Regularização (LOR)” e de 
supressão do § 2° do art. 64 do PL 
431/2019:  

Art. 64 - Os empreendimentos ou 
atividades com início da 
implantação ou operação antes 
deste Código, consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras, 
deverão solicitar o licenciamento 
ambiental segundo a fase em que se 
encontram, de acordo com o art. 53, 
ficando sujeitas às infrações e 
penalidades desta Lei e seu 
regulamento, e sem prejuízo das 
sanções impostas anteriormente. 

§ 1º - Mesmo superadas as fases de 
Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI) ficam tais 
empreendimentos ou atividades 
sujeitos ao atendimento às 
exigências e critérios estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente 

§1º: Vide comentário ao art. 53. 

§ 2º: Propicia mais uma modalidade 
de regularização, além da LOR, com 
a instalação de programa de 
regularização. Além disso, viola o 
princípio da isonomia, porquanto 
trata desigualmente situações 
iguais, conferindo tratamento 
simplificado para atividades 
exercidas à margem da lei, 
enquanto apena aquele que cumpre 
com todas as fases do 
licenciamento, incentivando a 
concorrência desleal. Ainda, remete 
para o regulamento os critérios 
definidores da implantação do 
programa de regularização, sem 
definir em lei quaisquer critérios que 
permitam sua utilização, violando 
não apenas à segurança jurídica, 
como, também, a legalidade 
administrativo, no viés de “reserva 
da lei”. Por fim, a expressão “desde 
que não comprometam o meio 
ambiente” é excessivamente vaga. 
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§ 2º - O Estado poderá implantar 
programa de regularização 
ambiental quanto ao licenciamento 
sem prejuízo das atividades e desde 
que não comprometam o meio 
ambiente, tudo conforme 
regulamento. 

§ 3º - O órgão ambiental poderá 
exigir do interessado a contratação 
de seguro de responsabilidade civil 
de riscos ambientais, conforme 
regulamentação. 

quanto aos aspectos de localização 
e implantação, além dos que serão 
estabelecidos para o seu 
funcionamento. 

(renumeração) § 2º - O órgão 
ambiental poderá exigir do 
interessado a contratação de seguro 
de responsabilidade civil de riscos 
ambientais, conforme 
regulamentação. 

Art. 67 - Os empreendimentos ou 
atividades com início da 
implantação ou operação antes 
deste Código, consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras, 
deverão solicitar o licenciamento 
ambiental segundo a fase em que se 
encontram, de acordo com o artigo 
56, ficando sujeitas às infrações e 
penalidades desta Lei e seu 
regulamento, e sem prejuízo das 
sanções impostas anteriormente. 

Art. 64 - Os empreendimentos ou 
atividades com início da 
implantação ou operação antes 
deste Código, consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras, 
deverão solicitar o licenciamento 
ambiental segundo a fase em que se 
encontram, de acordo com o art. 53, 
ficando sujeitas às infrações e 
penalidades desta Lei e seu 
regulamento, e sem prejuízo das 
sanções impostas anteriormente. 
(...) 

§ 3º - O órgão ambiental poderá 
exigir do interessado a contratação 
de seguro de responsabilidade civil 
de riscos ambientais, conforme 
regulamentação. 

Sugestão de alteração da redação 
do § 3º do art. 64 do PL 431/2019: 

Art. 64 - Os empreendimentos ou 
atividades com início da 
implantação ou operação antes 
deste Código, consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras, 
deverão solicitar o licenciamento 
ambiental segundo a fase em que se 
encontram, de acordo com o art. 53, 
ficando sujeitas às infrações e 
penalidades desta Lei e seu 
regulamento, e sem prejuízo das 
sanções impostas anteriormente. 
(...) 

§3º - O órgão ambiental poderá 
exigir do interessado a contratação 
de seguro de responsabilidade civil 
de riscos ambientais, ou outra forma 
de garantia, conforme 

Trata-se de uma importantíssima 
inovação do PL, mas restringir ao 
seguro poderá tornar a lei inefetiva, 
pois haverá dependência de o 
mercado de seguros disponibilizar 
este produto. Diante disso, sugere-
se que a complementação do 
dispositivo para incluir “outras 
garantias”, a fim de possibilitar, por 
exemplo, a hipoteca, como ocorre 
com os loteamentos, ou outras 
garantias bancárias, como se dá no 
contexto da Lei paulista de áreas 
contaminadas (Lei 13.577/09); 
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regulamentação. 

Art. 69 - Caberá aos municípios o 
licenciamento ambiental dos 
empreendimentos e atividades 
consideradas como de impacto 
local, bem como aquelas que lhe 
forem delegadas pelo Estado por 
instrumento legal ou convênio.  

Parágrafo único - O órgão ambiental 
competente proporá, em razão da 
natureza, característica e 
complexidade, a lista de tipologias 
dos empreendimentos ou atividades 
consideradas como de impacto 
local, ou quais deverão ser 
aprovados pelo Conselho Estadual 
do Meio Ambiente. 

Art. 66 - Caberá aos municípios o 
licenciamento ambiental dos 
empreendimentos e atividades: 

I - que causem ou possam causar 
impacto ambiental, conforme 
tipologia definida pelo Conselho 
Estadual de Meio Ambiente, 
considerados os critérios de porte, 
potencial poluidor e natureza da 
atividade; 

(...) 

 

Sugestão de modificação da redação 
do inciso I do art. 66 do PL 
431/2019: 

Art. 66 - Caberá aos municípios o 
licenciamento ambiental dos 
empreendimentos e atividades: 

I - que causem ou possam causar 
impacto ambiental local, conforme 
tipologia definida pelo Conselho 
Estadual de Meio Ambiente, 
considerados os critérios de 
localização, porte, potencial poluidor 
e natureza da atividade; (...) 

Com relação à introdução da 
qualificadora local ao impacto 
ambiental, tendo em vista o que 
dispõe o art. 9º, inc. XIV, alínea “a”, 
da LC 140/11. Da forma como está 
redigido, o Consema poderia atribuir 
competência que extrapolasse os 
limites da competência do 
Município, ao arrepio da Lei. 

Quanto à inserção do termo 
localização, além dos previstos 
porte, potencial poluidor e natureza 
da atividade, decorre do sistema 
constitucional, que exige, com 
ênfase no art. 225, a consideração 
do território como pilar essencial da 
garantia do direito ao meio 
ambiente ecologicamente 
equilibrado, como se deduz do § 1º, 
incisos I, III, IV, V e VII; § 2º; § 3º; § 
4º; § 5º e 6º, assim como sua 
articulação com as disposições 
constitucionais previstas nos arts. 
25, § 3º, 182, 186, inc. II, 215 e 216. 
Também a Constituição do Estado é 
expressa em tomar o território como 
elemento essencial para a 
consideração do impacto ambiental, 
como se vê, exemplificativamente, 
nos arts. 251, § 1º, inc. I, II, V, VII, 
VIII, IX, XI, XII e XIII; § 2º; 254 e 257. 
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Art. 71 - O licenciamento para a 
construção, instalação, ampliação, 
alteração e operação de 
empreendimentos ou atividades 
utilizadoras de recursos ambientais 
considerados de significativo 
potencial de degradação ou 
poluição, dependerá da 
apresentação do Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental (EIA) e do 
respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), ao qual se dará 
publicidade, pelo órgão ambiental 
competente, garantida a realização 
de audiência pública, quando 
couber.  

§ 1º - A caracterização dos 
empreendimentos ou atividades 
como de significativo potencial de 
degradação ou poluição dependerá, 
para cada um de seus tipos, de 
critérios a serem definidos pelo 
órgão ambiental competente e 
fixados normativamente pelo 
Conselho Estadual do Meio 
Ambiente, respeitada a legislação 
federal.  

§ 2º - Baseado nos critérios a que se 
refere o "caput" deste artigo, o 
órgão ambiental competente deverá 
realizar uma avaliação preliminar 
dos dados e informações exigidos do 
interessado para caracterização do 

Art. 67 - O licenciamento para a 
construção, instalação, ampliação, 
alteração e operação de 
empreendimentos ou atividades 
utilizadoras de recursos ambientais 
considerados de significativo 
potencial de degradação ou 
poluição, dependerá da 
apresentação do Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental (EIA) e do 
respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), ao qual se dará 
publicidade, pelo órgão ambiental 
competente, garantida a realização 
de audiência pública, quando 
couber. 

§ 1º - A caracterização dos 
empreendimentos ou atividades 
como de significativo potencial de 
degradação ou poluição dependerá, 
para cada um de seus tipos, de 
critérios a serem definidos pelo 
órgão ambiental competente e 
fixados normativamente pelo 
Conselho Estadual do Meio 
Ambiente, respeitada a legislação 
federal. 

§ 2º - Baseado nos critérios a que se 
refere o “caput” deste artigo, o 
órgão ambiental competente deverá 
realizar uma avaliação preliminar 
dos dados e informações exigidos do 
interessado para caracterização do 

DUPLA SUGESTÃO: 

1ª) Sugestão de modificação da 
redação do caput e do § 1º do art. 
431/2019: 

Art. 67 - O licenciamento para a 
localização, construção, instalação, 
ampliação, alteração e operação de 
empreendimentos ou atividades 
utilizadoras de recursos ambientais 
considerados de significativo 
potencial de impacto ambiental, 
dependerá da apresentação do 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
(EIA) e do respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA), ao qual 
se dará publicidade, pelo órgão 
ambiental competente, garantida a 
realização de audiência pública e 
demais modalidades de participação 
pública, quando couber. 

§ 1º - A caracterização dos 
empreendimentos ou atividades 
como de significativo potencial de 
impacto ambiental dependerá da 
localização e das características das 
tipologias específicas e 
socioambientais dos 
empreendimentos propostos, que 
deverão ser observados como 
critérios a serem definidos pelo 
órgão ambiental competente e 
fixados normativamente pelo 

Caput e § 1º: Quanto à inserção do 
termo localização, além dos 
previstos porte, potencial poluidor e 
natureza da atividade, decorre do 
sistema constitucional, que exige, 
com ênfase no art. 225, a 
consideração do território como pilar 
essencial da garantia do direito ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, como se deduz do § 1º, 
incisos I, III, IV, V e VII; § 2º; § 3º; § 
4º; § 5º e 6º, assim como sua 
articulação com as disposições 
constitucionais previstas nos arts. 
25, § 3º, 182, 186, inc. II, 215 e 216. 
Também a Constituição do Estado é 
expressa em tomar o território como 
elemento essencial para a 
consideração do impacto ambiental, 
como se vê, exemplificativamente, 
nos arts. 251, § 1º, inc. I, II, V, VII, 
VIII, IX, XI, XII e XIII; § 2º; 254 e 257. 

O texto, tal como proposto, deixava 
os critérios para a consideração da 
atividade como de significativo 
impacto ambiental exclusivamente 
ao órgão licenciador, abrindo 
margem para excessiva 
discricionariedade. Ora, como se 
disse no comentário ao artigo 2°, o 
impacto ambiental depende das 
características da área em que o 
empreendimento/atividade será 
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empreendimento ou atividade, a 
qual determinará, mediante parecer 
técnico, a necessidade ou não da 
elaboração do EIA/RIMA, que deverá 
fazer parte do corpo da decisão. 

empreendimento ou atividade, a 
qual determinará, mediante parecer 
técnico, a necessidade ou não da 
elaboração do EIA/RIMA, que deverá 
fazer parte do corpo da decisão. 

Conselho Estadual do Meio 
Ambiente, respeitada a legislação 
federal. (...) 

2ª) Inclusão do §3º: 

§ 3º - Para a criação de distritos ou 
polos industriais, além do EIA/RIMA 
para cada atividade definida como 
de significativo impacto ambiental, o 
órgão ambiental deverá contratar 
previamente uma avaliação 
ambiental integrada que analise os 
efeitos sinérgicos e o somatório das 
atividades pretendidas instalar, 
tendo em conta o espaço geográfico 
pretendido, com a realização de 
audiências públicas. 

implantado, além do porte e do 
potencial poluidor. Ao não 
estabelecer critérios mínimos para o 
reconhecimento da significativa 
degradação, o órgão licenciador 
poderá dispensar o EIA/RIMA de 
modo descritorioso e até mesmo 
abusivo. 

No que concerne à inclusão do 
termo “demais modalidades de 
participação pública”, salienta-se 
que está em discussão a inclusão no 
PL nacional de outras formas de 
participação pública, além da 
Audiência Pública, tais como 
Tomada de Subsídio, Reunião 
Participativa e Consultas Públicas. 

Art. 73 - O Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental (EIA), além de atender à 
legislação, em especial os princípios 
e objetivos desta Lei e seu 
regulamento e os expressos na Lei 
da Política Nacional do Meio 
Ambiente, obedecerá as seguintes 
diretrizes gerais: 

I - contemplar todas as alternativas 
tecnológicas e de localização do 
empreendimento, confrontando-as 
com a hipótese de sua não 
execução;  

II - identificar e avaliar 
sistematicamente os impactos 

Art. 69 - O Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental (EIA) deverá atender à 
legislação, em especial os princípios 
e objetivos desta Lei, seu 
regulamento e os expressos na Lei 
da Política Nacional do Meio 
Ambiente. 

Sugestão de modificação do art. 69 
do PL 431/2019: 

Art. 69 - O Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental (EIA) deverá atender à 
legislação, em especial os princípios 
e objetivos desta Lei, seu 
regulamento e os expressos na Lei 
da Política Nacional do Meio 
Ambiente, obedecendo aos 
seguintes diretrizes gerais: 

I - contemplar todas as alternativas 
tecnológicas e de localização do 
empreendimento, confrontando-as 
com a hipótese de sua não 
execução; 

Acréscimo dos incisos I a VII e 
modificação parcial do “caput” – da 
forma como foi proposto o PL, as 
exigências quanto ao conteúdo do 
EIA ficam exclusivamente do órgão 
licenciador, desde que obedecidos 
os princípios e objetivos do PL e seu 
regulamento, além do disposto na 
Lei da Política da Lei Nacional do 
Meio Ambiente, conferindo 
discricionariedade inaceitável, 
ensejadora de grave insegurança 
jurídica. Além disso, há contradição 
com o § 2º do art. 72 do PL, que 
exige do RIMA “estrita e inequívoca 
correspondência a todos os itens do 
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ambientais gerados nas fases de 
implantação, operação e 
desativação do empreendimento;  

III - definir os limites da área 
geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos 
impactos, denominada área de 
influência do empreendimento, 
considerando, em todos os casos, a 
microrregião sócio-geográfica e a 
bacia hidrográfica na qual se 
localiza;  

IV - considerar os planos e 
programas governamentais e não-
governamentais, propostos e em 
implantação na áreas de influência 
do projeto, e sua compatibilidade;  

V - estabelecer os programas de 
monitoramento e auditorias 
necessárias para as fases de 
implantação, operação e 
desativação do empreendimento;  

VI - avaliar os efeitos diretos e 
indiretos sobre a saúde humana; 

VII - citar a fonte de todas as 
informações relevantes. 

§ 1º - Ao determinar a execução do 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
(EIA), o órgão ambiental competente 
fixará as diretrizes adicionais que, 
pelas peculiaridades do projeto e 
características ambientais da área, 

II - identificar e avaliar 
sistematicamente os impactos 
ambientais gerados nas fases de 
implantação, operação e 
desativação do empreendimento; 

III - definir os limites da área 
geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos 
impactos, denominada área de 
influência do empreendimento, 
considerando, em todos os casos, a 
microrregião sócio-geográfica e a 
bacia hidrográfica na qual se 
localiza; 

IV - considerar os planos e 
programas governamentais e não-
governamentais, propostos e em 
implantação na áreas de influência 
do projeto, e sua compatibilidade; 

V - estabelecer os programas de 
monitoramento e auditorias 
necessárias para as fases de 
implantação, operação e 
desativação do empreendimento; 

VI - avaliar os efeitos diretos e 
indiretos sobre a saúde humana; 

VII - citar a fonte de todas as 
informações relevantes. 

Parágrafo único - Ao determinar a 
execução do Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental (EIA), o órgão 
ambiental competente fixará as 

EIA e respectivo conteúdo”. Essa é 
mais uma prova da necessidade de 
estabelecer-se um conteúdo mínimo 
ao EIA, já que seu resumo, ou RIMA, 
o exige.   

Parágrafo único: A fixação de 
diretrizes adicionais pelo Estado 
decorre da previsão constitucional 
do art. 24, §2º, CF). 
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forem julgadas necessárias, 
inclusive os prazos para conclusão e 
análise dos estudos.  

§ 2º - O estudo da alternativa de não 
execução do empreendimento, 
etapa obrigatória do EIA, deverá 
incluir discussão sobre a 
possibilidade de serem atingidos os 
mesmos objetivos econômicos e 
sociais pretendidos ou alegados pelo 
empreendimento sem sua 
execução. 

diretrizes adicionais que, pelas 
peculiaridades do projeto e 
características ambientais da área, 
forem julgadas necessárias, 
inclusive os prazos para conclusão e 
análise dos estudos. 

Art. 76 - O Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental (EIA) e o Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) serão 
realizados por equipe 
multidisciplinar habilitada, 
cadastrada no órgão 

ambiental competente, não 
dependente direta ou indiretamente 
do proponente do projeto e que será 
responsável tecnicamente pelos 
resultados apresentados, não 
podendo assumir o compromisso de 
obter o licenciamento do 
empreendimento.  

§ 1º - A empresa executora do 
EIA/RIMA não poderá prestar 
serviços ao empreendedor, 
simultaneamente, quer diretamente, 
ou por meio de subsidiária ou 
consorciada, quer como projetista 

Art. 70. O EIA e o RIMA serão 
realizados por equipe 
multidisciplinar habilitada, que será 
responsável técnica, administrativa 
e civilmente pelos resultados 
apresentados, não podendo assumir 
o compromisso de obter o 
licenciamento do empreendimento. 

Sugerestão de alteração do art. 70 
do PL 431/2019 (antigo art. 76 da 
Lei n.º 11.520/2000) e manutenção 
dos §§1º e 2º do art. 76 da Lei n.º 
11.520/2000:  

Art. 70. O EIA e o RIMA serão 
realizados por equipe 
multidisciplinar habilitada, não 
dependente direta ou indiretamente 
do proponente do projeto, que será 
responsável técnica, administrativa 
e civilmente pelos resultados 
apresentados, não podendo assumir 
o compromisso de obter o 
licenciamento do empreendimento. 

§ 1º - A empresa executora do 
EIA/RIMA não poderá prestar 
serviços ao empreendedor, 
simultaneamente, quer diretamente, 
ou por meio de subsidiária ou 

O art. 70, conforme proposto, 
suprime a independência da equipe 
técnica ao suprimir do antigo art. 76 
a expressão “não dependente direta 
ou indiretamente do proponente do 
projeto”. Trata-se de grave 
retrocesso que coloca em xeque 
todos os EIA/RIMAS vindouros.  
Também foi suprimido o item: “A 
empresa executora do EIA/RIMA não 
poderá prestar serviços ao 
empreendedor, simultaneamente, 
quer diretamente, ou por meio de 
subsidiária ou consorciada, quer 
como projetista ou executora de 
obras ou serviços relacionados ao 
mesmo empreendimento objeto do 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
(EIA)”. Também foi suprimido o 
parágrafo § 2º - “Não poderá 
integrar a equipe multidisciplinar 
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ou executora de obras ou serviços 
relacionados ao mesmo 
empreendimento objeto do Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental (EIA).  

§ 2º - Não poderá integrar a equipe 
multidisciplinar executora do 
EIA/RIMA técnicos que prestem 
serviços, simultaneamente, ao 
empreendedor. 

consorciada, quer como projetista 
ou executora de obras ou serviços 
relacionados ao mesmo 
empreendimento objeto do Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental (EIA). 

§ 2º - Não poderá integrar a equipe 
multidisciplinar executora do 
EIA/RIMA técnicos que prestem 
serviços, simultaneamente, ao 
empreendedor. 

executora do EIA/RIMA técnicos que 
prestem serviços, simultaneamente, 
ao empreendedor”. Todo esse 
complexo normativo garantia 
isenção bem maior às auditorias e 
empresas contratadas para 
elaboração dos EIA/RIMAS. 

Sem correspondente. 

Art. 71. Serão de responsabilidade 
do proponente do projeto todas as 
despesas e os custos referentes à 
realização do EIA/RIMA e da 
audiência pública. 

Sugestão de modificação do art. 71 
do PL 431/2019: 

Art. 71 - Serão de responsabilidade 
do proponente do projeto todas as 
despesas e os custos referentes à 
realização do EIA/RIMA, da audiência 
pública e das demais formas de 
participação pública. 

Vide comentários ao art. 67. 

Art. 81 - Poderá ser invalidado o 
EIA/RIMA e, portanto, sustado o 
processo de licenciamento, no caso 
de descumprimento das exigências 
dos artigos 72 a 80 e ainda nas 
seguintes situações:  

I - descoberta, por decorrência de 
obras e serviços executados pelo 
empreendedor na área de influência 
do empreendimento, de novas 
características ambientais 
relevantes, caso em que as 
atividades serão suspensas até ser 
aprovada a pertinente 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de manutenção do art. 81 
da Lei n.º 11.520/2000, todavia, 
com alterações na redação: 

Art. 81 - Poderá ser invalidado o 
EIA/RIMA e, portanto, sustado o 
processo de licenciamento, no caso 
de descumprimento das exigências 
dos artigos 68 a 74 e ainda nas 
seguintes situações: (...) 

Sugere-se a alteração da redação do 
art. 81 da Lei n.º 11.520/2000, que 
falava de hipóteses de invalidação 
do EIA/RIMA por descoberta, por 
decorrência de obras e serviços 
executados pelo empreendedor na 
área de influência do 
empreendimento, de novas 
características ambientais 
relevantes, caso em que as 
atividades serão suspensas até ser 
aprovada a pertinente 
complementação do EIA/RIMA; 
ausência de equidade, uniformidade 
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complementação do EIA/RIMA;  

II - ausência de eqüidade, 
uniformidade metodológica e grau 
de aprofundamento equivalente no 
estudo das diferentes alternativas 
locacionais e tecnológicas. 

metodológica e grau de 
aprofundamento equivalente no 
estudo das diferentes alternativas 
locacionais e tecnológicas. Verifica-
se um grave retrocesso frente a 
uma diretriz muito importante que o 
atual código entrega aos operadores 
e destinatários das avaliações 
ambientais 

Art. 84 - O órgão ambiental 
convocará audiências públicas, nos 
termos desta Lei e demais 
legislações, nos seguintes casos, 
dentre outros:  

I - para avaliação do impacto 
ambiental de empreendimentos, 
caso em que a audiência pública 
será etapa do licenciamento prévio, 
nos termos do inciso I do artigo 85;  

II - para a apreciação das 
repercussões ambientais de 
programas governamentais de 
âmbito estadual, regional ou 
municipal;  

III - para a discussão de propostas 
de Objetivos de Qualidade 
Ambiental e de enquadramento de 
águas interiores.  

Parágrafo único - Nos caso de 
audiências públicas para o 
licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades não 

Art. 75 - O órgão ambiental 
convocará audiências públicas, nos 
termos desta Lei e demais 
legislações, para avaliação do 
impacto ambiental de 
empreendimentos ou atividades 
utilizadoras de recursos ambientais 
considerados de significativo 
potencial de degradação ou 
poluição, caso em que a audiência 
pública será etapa do licenciamento 
prévio. 

DUPLA SUGESTÃO: 

1ª) Sugestão de acréscimo de § 
único do art. 75 do PL 431/2019: 

Art. 75 – (...) 

Parágrafo único: A convocação e a 
condução das audiências públicas 
obedecerá à obrigatoriedade de 
convocação, pelo órgão ambiental, 
mediante petição encaminhada por 
no mínimo 1 (uma) entidade 
legalmente constituída, 
governamental ou não, por 50 
(cinquenta) pessoas ou pelo 
Ministério Público Federal ou 
Estadual. 

 

2ª) Sugestão de alteração da 
redação do art. 75 do PL 431/2019, 
para inclusão da previsão do inciso II 
do art. 84 da Lei n.º 11.520/2000 no 
corpo do caput:  

Art. 75 - O órgão ambiental 
convocará audiências públicas, nos 

COMENTÁRIOS: 

1ª Sugestão: 

As audiências públicas concretizam, 
no âmbito do licenciamento 
ambiental, os comandos 
constitucionais previstos nos artigos 
1º, “caput” e inciso V, e 37, “caput”, 
todos da CF. Além disso, a inclusão 
de entidade legalmente constituída, 
governamental ou não, por 50 
(cinqüenta) pessoas ou pelo 
Ministério Público Federal ou 
Estadual nada mais expressa que o 
dever do Poder Público de garantir a 
participação popular no 
licenciamento a partir da 
demonstração de interesse, 
representada por esse 
requerimento. 

2ª Sugestão: 

O texto do revogado inciso II, do art. 
84, da Lei 11.520/2000 deve ser 
introduzido no novo texto, pois trata 
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sujeitas ao EIA/RIMA, os 
procedimentos para sua divulgação 
e realização serão regrados pelo 
órgão ambiental competente. 

termos desta Lei e demais 
legislações, para avaliação do 
impacto ambiental de 
empreendimentos ou atividades 
utilizadoras de recursos ambientais 
considerados de significativo 
potencial de degradação ou 
poluição, caso em que a audiência 
pública será etapa do licenciamento 
prévio, bem como para a apreciação 
das repercussões ambientais de 
programas governamentais de 
âmbito estadual, regional ou 
municipal. 

da obrigatoriedade de audiências 
públicas nas hipóteses de 
apreciação das repercussões 
ambientais de programas 
governamentais de âmbito estadual, 
regional ou municipal, uma vez que 
sua exclusão traria grave retrocesso 
em termos de planejamento 
ambiental e democratização do 
processo decisório em matéria 
ambiental. 

Art. 85 - A convocação e a condução 
das audiências públicas obedecerão 
aos seguintes preceitos:  

I - obrigatoriedade de convocação, 
pelo órgão ambiental, mediante 
petição encaminhada por no mínimo 
1 (uma) entidade legalmente 
constituída, governamental ou não, 
por 50 (cinqüenta) pessoas ou pelo 
Ministério Público Federal ou 
Estadual;  

II - divulgação da convocação no 
Diário Oficial do Estado e em 
periódicos de grande circulação em 
todo o Estado e na área de 
influência do empreendimento, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias e correspondência registrada 

Art. 76 - A convocação e a condução 
das audiências públicas obedecerão 
aos seguintes preceitos: 

I - divulgação da convocação no sítio 
virtual do órgão ambiental 
licenciador, com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) 
dias; 

II - garantia de manifestação a todos 
os interessados devidamente 
inscritos; 

III - garantia de tempo suficiente 
para manifestação dos interessados 
que oferecerem aportes técnicos 
inéditos à discussão; 

IV - não votação do mérito do 
empreendimento do EIA/RIMA, 
restringindo-se a finalidade das 

TRIPLA SUGESTÃO:  

1ª) Sugestão de inclusão de alíneas 
no inciso V do art. 76 do PL 
431/2019: 

Art. 76 - A convocação e a condução 
das audiências públicas obedecerão 
aos seguintes preceitos: (...) 

V - comparecimento obrigatório: 

a) de representante do órgão 
licenciador e da técnica analista do 
projeto; 

b) de representantes do 
empreendedor que tenham pleno 
conhecimento do conteúdo em 
discussão; 

c) da equipe multidisciplinar 
elaboradora do EIA/RIMA.” 

COMENTÁRIOS: 

1ª Sugestão: 

Há necessidade da presença dos 
presentes atores do licenciamento 
ambiental para que seja efetivada a 
publicidade inerente às audiências 
públicas. O acréscimo da equipe 
multidisciplinar no rol dos atores 
cujo comparecimento é obrigatório 
decorre do fato de que somente ela 
pode explicar tecnicamente as 
opções adotadas e suas 
consequências, sem as quais não há 
possibilidade de acesso à 
informação e participação pública.  
Além disso, cabe lembrar que a 
equipe multidisciplinar não se 
confunde ou substitui os 
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aos solicitantes;  

III - garantia de manifestação a 
todos os interessados devidamente 
inscritos;  

IV - garantia de tempo suficiente 
para manifestação dos interessados 
que oferecerem aportes técnicos 
inéditos à discussão;  

V - não votação do mérito do 
empreendimento do EIA/RIMA, 
restringindo-se a finalidade das 
audiências à escuta pública;  

VI - comparecimento obrigatório de 
representantes dos órgãos 
licenciadores, da equipe técnica 
analista e da equipe multidisciplinar 
autora do EIA/RIMA, sob pena de 
nulidade;  

VII - desdobramento em duas 
etapas, sendo a primeira para serem 
expostas as teses do empreendedor, 
da equipe multidisciplinar ou 
consultora e as opiniões do público 
e a segunda sessão para serem 
apresentadas e debatidas as 
resposta às questões levantadas.  

§ 1º - O órgão ambiental 
competente definirá, em 
regulamento próprio, o Regimento 
Interno das audiências públicas, o 
qual, após aprovação pelo Conselho 
Estadual de Meio Ambiente, deverá 

audiências à escuta pública; 

V - comparecimento obrigatório de 
representante do órgão licenciador, 
bem como de representantes do 
empreendedor que tenham pleno 
conhecimento do conteúdo em 
discussão; 

VI - desdobramento em três etapas, 
sendo a primeira para abertura do 
evento e exposição de fatos 
relevantes do processo 
administrativo, a segunda para 
serem expostas as teses do 
empreendedor e da equipe 
multidisciplinar ou consultora e a 
terceira para opiniões do público a 
serem debatidas, bem como 
resposta às questões levantadas. 

Parágrafo único - O órgão ambiental 
competente definirá, em 
regulamento próprio, o Regimento 
Interno das audiências públicas, o 
qual, após aprovação pelo Conselho 
Estadual de Meio Ambiente, deverá 
reger os eventos. 

2ª) Sugestão de inclusão de inciso 
no art. 76 do PL 431/2019: 

Art. 76 - A convocação e a condução 
das audiências públicas obedecerão 
aos seguintes preceitos: (...) 

__ - obrigatoriedade de convocação, 
pelo órgão ambiental, mediante 
petição encaminhada por no mínimo 
1 (uma) entidade legalmente 
constituída, governamental ou não, 
por 50 (cinqüenta) pessoas ou pelo 
Ministério Público Federal ou 
Estadual; (...). 

3ª) Sugestão de alteração de 
inclusão de parágrafo no art. 76 do 
PL 431/2019, para inclusão da 
previsão do § 2º do art. 85 da Lei n.º 
11.520/2000: 

Art. 76 - A convocação e a condução 
das audiências públicas obedecerão 
aos seguintes preceitos: (...) 

§ _ - No caso de haver solicitação de 
audiência Pública na forma do inciso 
I deste artigo e na hipótese de o 
órgão ambiental não realizá-la ou 
não concluí-la, a licença concedida 
não terá validade. 

representantes do empreendedor, 
cuja função é apresentar o projeto. 

 

2ª Sugestão: 

Em relação às audiências públicas 
nos processos sujeitos à EIA/RIMA, 
de forma bem mais democrática, 
permite que elas sejam exigidas 
mediante petição encaminhada por 
no mínimo 1 (uma) entidade 
legalmente constituída, 
governamental ou não, por 50 
(cinqüenta) pessoas ou pelo 
Ministério Público Federal ou 
Estadual. Essa regra do art. 85, inc. 
I, foi suprimida e encarna retrocesso 
democrático. 

 

3ª Sugestão: 

Manutenção do dispositivo que 
invalidava a licença concedida sem 
o atendimento à realização 
obrigatória da audiência pública. 
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reger os eventos.  

§ 2º - No caso de haver solicitação 
de audiência Pública na forma do 
inciso I deste artigo e na hipótese de 
o órgão ambiental não realizá-la ou 
não concluí-la, a licença concedida 
não terá validade. 

Art. 99 - Constitui infração 
administrativa ambiental, toda ação 
ou omissão que importe na 
inobservância dos preceitos desta 
Lei, de seus regulamentos e das 
demais legislações ambientais. (...) 

Art. 89 – Considera-se infração 
administrativa ambiental toda ação 
ou omissão que viole as regras de 
uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente. (...) 

§ 4º - As sanções por infração à 
legislação ambiental poderão, na 
forma de regulamento, ser pagas 
com custeio de serviços, bens ou 
obras ambientais, conforme decidir 
a autoridade pública competente. 

Sugestão de alteração da redação 
do § 4º do art. 89 do PL 431/2019: 

Art. 89 (....) 

§ 4º - As multas simples e diárias, 
impostas por infração à legislação 
ambiental poderão, na forma de 
regulamento, ser convertidas para o 
custeio de serviços, bens, e obras 
de interesse ambiental, conforme 
decisão técnica da autoridade 
competente. 

Previsão do PL 431/2019 contém um 
erro técnico, ao afirmar que “as 
sacões por infração à legislação 
ambiental poderão ser pagas”, além 
do que é muito discricionário, ao 
legar a definição da forma como 
será feito o pagamento para o 
agente ambiental.  É necessário que 
o tratamento da matéria seja 
compatibilizado com o disposto na 
legislação federal, em especial, 
neste caso, com o art. 72, §4º., da 
Lei Federal 9.605/98, que permite a 
conversão da multa em serviços de 
preservação,  melhoria e 
recuperação  da qualidade 
ambiental. 

Art. 100 - Aquele que direta ou 
indiretamente causar dano ao meio 
ambiente será responsabilizado 
administrativamente, independente 
de culpa ou dolo, sem prejuízo das 
sanções cíveis e criminais. 

Art. 90 – Aquele que direta ou 
indiretamente causar dano ao meio 
ambiente será responsabilizado 
administrativamente, sem prejuízo 
das responsabilidades cíveis e 
criminais, respondendo pelas 
infrações ambientais quem, por 
qualquer modo as cometer, 

Sugestão de manutenção da 
redação do art. 100 da Lei 
11.520/2000: 

Art. __ - Aquele que direta ou 
indiretamente causar dano ao meio 
ambiente será responsabilizado 
administrativamente, independente 
de culpa ou dolo, sem prejuízo das 

O art. 100 da Lei Estadual 
11.520/2000 prevê regime objetivo 
de responsabilidade por infração 
administrativa, ao prescrever que 
esta independe de culpa ou dolo.  

Trata-se de possibilidade expressa, 
nos termos do art. 24, inciso VIII, da 
Constituição Federal de 1988, que 
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concorrer para sua prática ou dela 
se beneficiar, ressalvados os casos 
específicos previstos em Lei. 

sanções cíveis e criminais. prevê a competência concorrente 
dos Estados para legislar sobre 
responsabilidade ambiental. Como a 
Lei Federal 9.605/98, em seu art. 
72, não é explícita em relação ao 
regime de responsabilidade, o 
assunto tem sido polêmico no 
âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça, com decisões recentes pelo 
regime subjetivo.  

 

No entanto, diante da competência 
concorrente mencionada, nada 
impede que o Estado do Rio Grande 
do Sul preveja o regime objetivo 
para a responsabilidade por 
infrações ambientais.  

 

Além disso, o regime objetivo de 
imputação da responsabilidade por 
infrações administrativas facilita a 
atuação dos órgãos ambientais 
fiscalizadores, permitindo-lhes a 
lavratura de auto de infração e 
aplicação de sanções sem exigência 
de elemento subjetivo. O Estado 
acabará atraindo uma discussão que 
ocorre no âmbito federal, mas que 
não envolvia os órgãos ambientas 
estaduais e municipais, submetidos 
à Lei 11.520/2000, relacionada à 
exigência de culpabilidade. 
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Art. 104 - A determinação da 
demolição de obra de que trata o 
inciso VIII, do art. 102 

desta   lei, será  de competência   
da   autoridade   ambiental, a partir 
da efetiva constatação   pelo agente 
autuante da gravidade do dano 
decorrente da infração. 

 

Sugestão de manutenção da 
redação do art. 104 da Lei 
11.520/2000 com pequena 
alteração: 

Art. xxx - A determinação da 
demolição de obra de que trata o 
inciso VIII, do art. 91 desta lei, será 
de competência da autoridade 
ambiental, a partir da efetiva 
constatação pelo agente autuante 
da gravidade do dano decorrente da 
infração. 

Sugere-se que permaneça a redação 
do art. 104 da Lei n.º 11.420/2000, 
apenas sendo adaptada quanto à 
referência ao inciso VIII, do novo art. 
91* do PL 431/2019. 

* Art. 91. As infrações às disposições 
deste Código, seus regulamentos, às 
normas, critérios, parâmetros e 
padrões estabelecidos em 
decorrência dele e das demais 
legislações ambientais, serão 
punidas com as seguintes sanções: 

(...) 

VIII - demolição de obra; 

(...) 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Art. 98. Para a imposição e gradação 
da penalidade ambiental de multa a 
autoridade competente observará a 
situação econômica do infrator, 
reduzindo seus valores nos casos 
em que for verificada situação de 
vulnerabilidade econômica.  

§ 1º Para caracterização da situação 
econômica do infrator serão 
considerados os seguintes aspectos: 

I - tamanho do empreendimento ou 
do estabelecimento rural próprio 
afetado pela infração; 

II - renda familiar monetária bruta 
anual do infrator, excluídos os 
benefícios recebidos do Sistema 

Sugestão de alteração de expressão 
“módulos rurais”, prevista no art. 
98, §3º, inciso I, do PL n.º 431/2019, 
para “módulos fiscais”:  

Art. 98. Para a imposição e gradação 
da penalidade ambiental de multa a 
autoridade competente observará a 
situação econômica do infrator, 
reduzindo seus valores nos casos 
em que for verificada situação de 
vulnerabilidade econômica. (...) 

§ 3° É considerado vulnerável 
economicamente o infrator que 
apresente duas ou mais das 
seguintes condições: 

I - possuir ou ocupar 

Adaptação aos termos já 
sedimentados pela Lei n.º 
12.651/2012. 
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Público de Seguridade Social; 

III - composição do núcleo familiar 
do infrator; 

IV - valor dos bens móveis e imóveis 
possuídos pelo infrator; e 

V - acesso do infrator ao crédito 
oficial e aos bens e serviços 
públicos.  

§ 2º As informações relativas à 
situação econômica do infrator 
poderão ser apresentadas quando 
da apresentação de defesa do 
autuado.  

§ 3° É considerado vulnerável 
economicamente o infrator que 
apresente duas ou mais das 
seguintes condições: 

I - possuir ou ocupar 
empreendimento ou 
estabelecimento rural afetado pela 
infração com área total inferior a 4 
(quatro) módulos rurais definidos 
pela legislação em vigor; 

II - possuir renda familiar monetária 
bruta anual inferior a 12 (doze) 
vezes o Piso Salarial definido pela 
legislação estadual, excluídos os 
benefícios recebidos do Sistema 
Público de Seguridade Social; 

III - obtiver sua renda familiar 
predominantemente da atividade 
econômica relacionada à infração; 

empreendimento ou 
estabelecimento rural afetado pela 
infração com área total inferior a 4 
(quatro) módulos fiscais módulos 
fiscais definidos pela legislação em 
vigor; (...) 
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IV - destinar sua produção vinculada 
à infração predominantemente para 
a subsistência do núcleo familiar; 

V - utilizar, na atividade vinculada à 
infração, exclusivamente o trabalho 
do próprio núcleo familiar 
empreendedor, sem emprego de 
trabalhadores assalariados, mesmo 
que eventuais ou informais; 

VI - compuser núcleo familiar 
formado majoritariamente por 
menores de 16 (dezesseis) anos, 
mulheres maiores de 55 (cinquenta 
e cinco) anos e homens maiores de 
60 (sessenta) anos; 

VII - compuser núcleo familiar 
formado por pessoas portadoras de 
necessidades especiais; 

VIII - possuir bens móveis e imóveis 
no valor total inferior a 10 (dez) 
vezes o valor da multa; 

IX - não utilizar, individualmente ou 
em grupo, recursos ao amparo do 
crédito rural oficial; e 

X - não ter acesso regular, 
individualmente ou em grupo, aos 
serviços públicos de saúde, 
educação, saneamento, 
eletrificação, assistência técnica e 
extensão rural.  

§ 4° Ao infrator em situação de 
vulnerabilidade econômica será 
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aplicada preferencialmente a 
conversão ou a substituição da 
penalidade de multa em serviços de 
preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio 
ambiente nos termos deste Código. 

Art. 114 - Através do Termo de 
Compromisso Ambiental (TCA), 
firmado entre o órgão ambiental e o 
infrator, serão ajustadas as 
condições e obrigações a serem 
cumpridas pelos responsáveis pelas 
fontes de degradação ambiental, 
visando a cessar os danos e 
recuperar o meio ambiente. (...)  

§ 2º - Cumpridas integralmente as 
obrigações assumidas pelo infrator, 
a multa poderá ser reduzida em até 
90% (noventa por cento) do valor 
atualizado monetariamente. (...) 

 

Art. 107 – Por meio do Termo de 
Compromisso Ambiental (TCA), 
firmado entre o órgão ambiental e o 
infrator, serão ajustadas as 
condições e obrigações a serem 
cumpridas pelos responsáveis pelas 
fontes de degradação ambiental, 
visando a cessar os danos e a 
recuperar o meio ambiente. (...) 

§ 2º - Cumpridas integralmente as 
obrigações assumidas pelo infrator, 
a multa poderá ser reduzida em até 
90% (noventa por cento) do valor 
atualizado monetariamente, 
conforme dispuser regulamento, 
devendo o restante do valor ser 
pago por ocasião da firmatura do 
termo de que trata o caput.  

(...) 

  

Sugestão de alteração da redação 
do art. 107 do PL 431/2019: 

Art. 107 – Por meio do Termo de 
Compromisso Ambiental (TCA), 
firmado entre o órgão ambiental e o 
infrator, serão ajustadas as 
condições e obrigações a serem 
cumpridas pelos responsáveis pelas 
fontes de degradação ambiental, 
visando a cessar os danos e a 
recuperar o meio ambiente. (...) 

§ 2º - Cumpridas integralmente as 
obrigações assumidas pelo infrator, 
a multa poderá reduzir o valor 
atualizado monetariamente até os 
limites percentuais estabelecidos 
pela legislação federal, conforme 
dispuser regulamento, devendo o 
restante do valor ser pago por 
ocasião da firmatura do termo de 
que trata o caput. (...) 

 

Quanto à redução da multa prevista 
no art. 107 do PL, prevista em 90%, 
esta redução colide com o Decreto 
Federal 6514/2008, que constitui a 
norma geral sobre a matéria. O art. 
143 desse Decreto prevê o seguinte: 

§ 2º A autoridade ambiental, ao 
deferir o pedido de conversão, 
aplicará sobre o valor da multa 
consolidada o desconto de:                    
(Redação dada pelo Decreto nº 
9.179, de 2017) 

I - trinta e cinco por cento, na 
hipótese prevista no inciso I do 
caput do art. 142-A; ou                         
(Incluído pelo Decreto nº 9.179, de 
2017) 

II - sessenta por cento, na hipótese 
prevista no inciso II do caput do art. 
142-A.  

Portanto, sugiro observar as normas 
federais para evitar 
inconstitucionalidades/ilegalidades. 

Art. 104 - A determinação da 
demolição de obra de que trata o 
inciso VIII, do art. 102 desta lei, será 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugerestão de manutenção da 
redação do art. 104 da Lei n.º 
11.420/2000, sendo adaptada a 

Sem comentários. 
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de competência da autoridade 
ambiental, a partir da efetiva 
constatação pelo agente autuante 
da gravidade do dano decorrente da 
infração. 

referência ao inciso VIII, do novo art. 
91: 

Art. 104 - A determinação da 
demolição de obra de que trata o 
inciso VIII, do art. 91 desta lei, será 
de competência da autoridade 
ambiental, a partir da efetiva 
constatação pelo agente autuante 
da gravidade do dano decorrente da 
infração. 

 

Art. 121 - Em conformidade com o 
disposto na Constituição Estadual, 
mormente o artigo 171, o 
gerenciamento das águas pelo 
Poder Público Estadual será levado a 
cabo pelo Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos - SERH, com base 
numa Política Estadual de Recursos 
Hídricos, obedecendo aos seguintes 
preceitos:  

I - a proteção das águas superficiais 
e subterrâneas contra ações que 
possam comprometer seu uso 
sustentável e o propósito de 
obtenção de melhoria gradativa e 
irreversível da qualidade das águas 
hoje degradadas;  

II - a preservação e conservação dos 
ecossistemas aquáticos e dos 
recursos naturais conexos às águas;  

III - a utilização racional das águas 

Revogado pelo PL 431/2019. 

Sugestão de manutenção do art. 
121, caput, e incisos II, V e VI, da Lei 
nº 11.520/2000: 

Art. ___ - Em conformidade com o 
disposto na Constituição Estadual, 
mormente o artigo 171, o 
gerenciamento das águas pelo 
Poder Público Estadual será levado a 
cabo pelo Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos - SERH, com base 
numa Política Estadual de Recursos 
Hídricos, obedecendo aos seguintes 
preceitos:  

_ - a preservação e conservação dos 
ecossistemas aquáticos e dos 
recursos naturais conexos às águas;  

_ - a participação de usuários, 
comunidades, órgãos públicos, 
organizações educacionais e 
científicas em colegiados de poder 
decisório na gestão do SERH;  

Em que pese haver equivalências 
em normativas federais ou 
estaduais acerca das disposições 
dos incisos I, III, IV, VII, VIII, IX, a 
supressão dos incisos II, V e VI, trará 
prejuízos em razão de não haver 
referência ou equivalência em 
qualquer lei ou norma federal ou 
estadual. 
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superficiais e subterrâneas 
assegurando o prioritário 
abastecimento das populações 
humanas e permitindo a 
continuidade e desenvolvimento das 
atividades econômicas;  

IV - a adoção da bacia hidrográfica 
como unidade básica de 
planejamento e intervenção, 
considerando o ciclo hidrológico na 
sua integridade;  

V - a participação de usuários, 
comunidades, órgãos públicos, 
organizações educacionais e 
científicas em colegiados de poder 
decisório na gestão do SERH;  

VI - a orientação e educação dos 
usuários acerca do uso racional e 
sustentável e do gerenciamento dos 
recursos hídricos;  

VII - a divulgação sistemática dos 
dados de monitoramento 
qualitativo, quantitativo, bem como 
dos planos da bacia hidrográfica e 
planos estaduais de recursos 
hídricos;  

VIII - a articulação intersetorial e 
inter-institucional compatibilizando 
as políticas incidentes;  

IX - a reversão da cobrança pelo uso 
da água para as respectivas bacias. 

_ - a orientação e educação dos 
usuários acerca do uso racional e 
sustentável e do gerenciamento dos 
recursos hídricos;  

 

Art. 138 - A utilização da rede de Art. 131 - A utilização da rede de Sugestão de alteração do art. 131, A redação do art. 138, inc. I, do 
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esgotos pluviais para o transporte e 
afastamento de esgotos sanitários 
somente será permitida mediante 
licenciamento pelo órgão ambiental 
e cumpridas as seguintes 
exigências: 

(...) 

 

esgotos pluviais para o transporte e 
afastamento de esgotos sanitários 
somente será permitida mediante 
licenciamento pelo órgão ambiental 
e cumpridas as seguintes 
exigências: 

(...) 

V - em região onde a rede de 
esgotos pluviais é também utilizada 
para transporte de esgotos 
sanitários até a estação de 
tratamento, não será exigido o 
tratamento individual prévio. 

V, do PL 431/2019: 

Art. 131 – A utilização da rede de 
esgotos pluviais para o transporte e 
afastamento de esgotos sanitários 
somente será permitida mediante 
licenciamento pelo órgão ambiental 
e cumpridas as seguintes 
exigências: (...) 

V – apenas em regiões urbanas cujo 
adensamento e/ou tipo de solo 
inviabilizem tecnicamente a 
implantação de soluções individuais 
de esgotamento sanitário, a rede de 
esgotos pluviais poderá ser utilizada 
para transporte de esgotos sanitários 
em estado bruto até a estação de 
tratamento de esgoto, desde que 
essa situação esteja prevista no 
plano de saneamento municipal 
como alternativa provisória, com 
definição da forma e prazo de 
implantação de rede do tipo 
separador absoluto. 

atual Código Estadual do Meio 
Ambiente, repetida no projeto de lei 
como art. 131, inc. I, já traz situação 
de exceção, consideradas normas 
técnicas (NBRs 9648:1986 e 
8160:1999) e atos normativos 
(Resolução CONAMA 430/2011 e 
Decreto 7.217/10, que regulamenta 
a Lei 11.445/07) que definem o que 
se considera esgoto sanitário, 
estabelecem as estruturas aptas à 
destinação dele e afirmam a 
necessidade de separação entre as 
redes coletoras de esgotos sanitário 
e pluvial. A previsão proposta pelo 
referido inciso V vai muito além da 
exceção, possibilitando consolidar 
em termos genéricos e amplos uma 
irregularidade sanitária que pode 
ser denominada “sistema misto” ou 
“solução mista”, que consiste no 
uso da rede pluvial - implantada 
com estrutura projetada somente 
para suportar transporte de águas 
da chuva, e não esgoto sanitário, 
com seus componentes vários - para 
afastamento de esgoto sanitário 
bruto.Na atualidade, por ausência 
de autorresponsabilidade dos 
geradores e por falta de estrutura 
para fiscalização pública eficiente, 
clandestina e comumente existem 
ligações de esgoto sanitário in 
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natura à rede pluvial, prática que 
desencadeia diversos problemas, 
como deterioração das tubulações 
com carga para a qual não foi 
concebida para receber, 
extravasamento em caso de chuvas 
intensas, vetores e odores (que não 
são completamente suprimidos 
mesmo com filtros que possam ser 
instalados em bocas-de-lobo). A 
implantação de ETE ao final da rede 
de esgoto pluvial, além de não 
evitar esses problemas, sofre 
críticas técnicas mesmo quanto à 
efetividade, já que, em tempo seco, 
o esgoto não tratado e direcionado à 
rede pluvial por vezes sequer 
chegará àquele ponto, e então ficará 
no interior da tubulação, e em 
ocasiões de afluxo intenso de águas 
pluviais estas serão em quantidade 
superior à capacidade de recepção 
da ETE, que então não servirá para 
tratá-las. Ademais, referida 
proposição, além de consolidar o 
problema urbano-sanitário 
explanado, ainda permitirá cobrança 
de tarifa por serviço que se pode 
prever de antemão deficientemente 
prestado, uma vez que não 
assegura salubridade, mantendo a 
população sujeita a doenças que 
sobrecarregam a saúde pública, 
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onerando-a com efeitos decorrentes 
de degradação de rede pluvial, 
inclusive potencial geração de 
encargo ao Erário municipal (quando 
for o encarregado de manter a rede 
pluvial). Por isso, a inovação 
pretendida, na redação proposta, 
deve ser alvo de refutação. O que se 
deve ponderar são situações 
peculiares em que o adensamento 
intenso (centros urbanos 
verticalizados) e/ou o tipo de solo 
não permitem, tecnicamente, 
solução individual de esgotamento 
sanitário, caso em que a rede do 
tipo separador absoluto passa a ser 
a única alternativa regular para 
esgotamento sanitário, no 
regramento atual. Nesse caso, pode-
se admitir o que seria, então, 
“exceção da exceção”, desde que 
devidamente justificada no plano de 
saneamento municipal, e nele 
também prevista implantação da 
rede separador absoluto a médio ou 
longo prazos; assim, poder-se-á 
admitir, como solução provisória, a 
solução mista sem tratamento 
prévio, por absoluta impossibilidade 
técnica e inviabilidade econômica 
de curto prazo. 

Art. 143 - A utilização do solo, para 
quaisquer fins, far-se-á através da 

Art. 136 - Na utilização do solo, para 
quaisquer fins, deverão ser 

Sugestão de manutenção do § 1º, do 
art. 143, da Lei 11.520/2000, com 

Sem comentário. 
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adoção de técnicas, processos e 
métodos que visem a sua 
conservação e melhoria e 
recuperação, observadas as 
características geo-morfológicas, 
físicas, químicas, biológicas, 
ambientais e suas funções sócio-
econômicas.  

§ 1º - O Poder Público, Municipal ou 
Estadual, através dos órgãos 
competentes, e conforme 
regulamento, elaborará planos e 
estabelecerá normas, critérios, 
parâmetros e padrões de utilização 
adequada do solo, cuja 
inobservância, caso caracterize 
degradação ambiental, sujeitando os 
infratores às penalidades previstas 
nesta Lei e seu regulamento, bem 
como a exigência de adoção de 
todas as medidas e práticas 
necessárias à recuperação da área 
degradada.  

§ 2º - A utilização do solo 
compreenderá seu manejo, cultivo, 
parcelamento e ocupação. 

adotadas técnicas, processos e 
métodos que visem à sua 
conservação e melhoria e 
recuperação, observadas as 
características geomorfológicas, 
físicas, químicas, biológicas, 
ambientais e suas funções 
socioeconômicas. 

Parágrafo único: A utilização do solo 
compreenderá seu manejo, cultivo, 
parcelamento e ocupação. 

adequação da numeração:  

Art. 136 - (...) 

§ _ - O Poder Público, Municipal ou 
Estadual, através dos órgãos 
competentes, e conforme 
regulamento, elaborará planos e 
estabelecerá normas, critérios, 
parâmetros e padrões de utilização 
adequada do solo, cuja 
inobservância, caso caracterize 
degradação ambiental, sujeitando os 
infratores às penalidades previstas 
nesta Lei e seu regulamento, bem 
como a exigência de adoção de 
todas as medidas e práticas 
necessárias à recuperação da área 
degradada. 

Art. 146 - A gestão dos Recursos 
Atmosféricos será realizada por 
Regiões de Controle da Qualidade 
do Ar e por Áreas Especiais, com a 
adoção de ações gerenciais 
específicas e diferenciadas, se 

Art. 139 - A gestão dos Recursos 
Atmosféricos será realizada com a 
adoção de ações gerenciais 
específicas e diferenciadas, se 
necessário, de modo a buscar o 
equilíbrio entre as atividades 

Sugestão de manutenção da 
redação do § 2º do art. 146 da Lei 
11.520/2000, com a inclusão de 
novo parágrafo no art. 139 do PL 
431/2019: 

Art. 139 - (...) 

Justifica-se porque estabelece a 
necessidade de avaliação integrada 
das fontes de poluição que, de 
qualquer forma, concorrem em uma 
mesma área para o 
comprometimento da qualidade do 
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necessário, de modo a buscar o 
equilíbrio entre as atividades 
vinculadas ao desenvolvimento 
sócio-econômico e a manutenção da 
integridade da atmosfera, onde esta 
gestão compreenderá:  

I - o controle da qualidade do ar;  

II - o licenciamento e o controle das 
fontes poluidoras atmosféricas fixas 
e móveis;  

III - a vigilância e a execução de 
ações preventivas e corretivas;  

IV - a adoção de medidas específicas 
de redução da poluição, diante de 
episódios críticos de poluição 
atmosféricas;  

V - a execução de ações integradas 
aos Programas Nacionais de 
Controle da Qualidade do Ar, dentre 
outros. 

§1º - A manutenção da integridade 
da atmosfera depende da 
verificação simultânea de diversos 
condicionantes, tais como:  

I - dos padrões de qualidade do ar e 
dos padrões de emissão aplicados 
às fontes poluidoras;  

II - de indicadores de precipitação 
de poluentes;  

III - do equilíbrio biofísico das 
espécies e dos materiais com os 
níveis de poluentes na atmosfera, 

vinculadas ao desenvolvimento 
socioeconômico e à manutenção da 
integridade da atmosfera, onde esta 
gestão compreenderá: 

I - o monitoramento da qualidade do 
ar; 

II - o licenciamento e o controle das 
fontes poluidoras atmosféricas fixas 
e móveis;  

III - a vigilância e a execução de 
ações preventivas e corretivas; 

IV - a adoção de medidas específicas 
de redução da poluição, diante de 
episódios críticos de poluição 
atmosféricas; 

V - a execução de ações integradas 
aos Programas Nacionais de 
Controle da Qualidade do Ar, dentre 
outros. 

Parágrafo único - A manutenção da 
integridade da atmosfera depende 
da verificação simultânea de 
diversos condicionantes, tais como:  

I - dos padrões de qualidade do ar e 
dos padrões de emissão aplicados 
às fontes poluidoras;  

II - de indicadores de precipitação 
de poluentes;  

III - do equilíbrio biofísico das 
espécies e dos materiais com os 
níveis de poluentes na atmosfera, 

§_ - O somatório das emissões 
atmosféricas poluentes não poderá 
ultrapassar a capacidade global de 
suporte da qualidade do ar em cada 
uma das Regiões de Controle da 
Qualidade do Ar e das Áreas 
Especiais. 

ar, na medida em que referem a 
impossibilidade de que o somatório 
delas não ultrapasse a capacidade 
global de suporte; dito de outro 
modo, significa estabelecer a 
necessidade de ponderação 
sinérgica entre as fontes de 
poluição, na medida em que apenas 
uma delas, isoladamente, pode não 
comprometer a qualidade do ar, 
mas agregada às demais existentes 
na zona podem implicar nesta 
consequência. 



 
Ministério Público do Rio Grande do Sul 

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente 
 
 

 

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente 

Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, Torre Norte, 10° andar 

Praia de Belas, Porto Alegre/RS 

Fone: 51 3295-1179 Fax: 3295-1160, caoma@mp.rs.gov.br 

68 
 

Lei 11.520/2000 PL 431/2019 Proposições MPRS Comentários 

dentre outros.  

§ 2º - O somatório das emissões 
atmosféricas poluentes não poderá 
ultrapassar a capacidade global de 
suporte da qualidade do ar em cada 
uma das Regiões de Controle da 
Qualidade do Ar e das Áreas 
Especiais. 

dentre outros; 

IV - da dispersão e deposição de 
poluentes atmosféricos. 

Art. 147 - Compete ao Poder Público: 

I - estabelecer e garantir a 
manutenção dos padrões de 
qualidade do ar, capazes de 
proteger a saúde e o bem-estar da 
população, permitir o 
desenvolvimento equilibrado da 
flora e da fauna e evitar efeitos 
adversos nos materiais e 
estabelecimentos privados e 
públicos;  

II - garantir a realização do 
monitoramento sistemático da 
qualidade do ar, dos estudos de 
diagnóstico e planejamento de 
ações de gerenciamento da 
qualidade do ar, com base na 
definição das Regiões e Áreas 
Especiais de Controle da Qualidade 
do Ar, dotando os órgãos públicos 
de proteção ambiental das 
condições e infra-estrutura 
necessárias;  

III - definir as Regiões e Áreas 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

DUPLA SUGESTÃO: 

1ª) Sugestão de manutenção do art. 
147, X e XI, da Lei n.º 11.520/2000: 

Art. 147 - Compete ao Poder Público: 
(...) 

__ - divulgar sistematicamente os 
níveis de qualidade do ar, os 
resultados dos estudos visando ao 
planejamento de ações voltadas à 
conservação do ar e demais 
informações correlatas;  

__ - estabelecer os Níveis de 
Qualidade do Ar e elaborar Plano de 
Emergência para Episódios Críticos 
de Poluição do Ar, visando a 
prevenir grave e iminente risco à 
saúde da população. 

 

2ª) Manutenção do rol de obrigações 
do Estado, previsto no artigo 147. 

 

1ª) Entende-se imprescindível que 
sejam mantidos, pelo menos a parte 
sugeria do art. 147, uma vez que 
dispõe acerca das obrigações 
relacionadas à qualidade do ar, 
especialmente a obrigação do Poder 
Público de divulgar os níveis de 
qualidade doar e o de elaborar plano 
de emergência para episódios 
críticos, que representa grave 
retrocesso injustificável. 

 

2ª) A manutenção se dá com vistas 
a permitir a construção de uma 
autêntica política pública de 
monitoramento e controle da 
qualidade do ar. 
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Especiais de Controle da Qualidade 
do Ar, bem como suas Classes de 
Uso, como estratégia de 
implementação de uma política de 
prevenção à deterioração 
significativa da qualidade do ar e 
instrumento de priorização e 
direcionamento das ações 
preventivas e corretivas para a 
utilização e conservação do ar;  

IV - elaborar e coordenar a 
implementação dos Planos de 
Controle da Poluição Atmosférica 
para as Regiões e Áreas Especiais 
de Controle da Qualidade do Ar, 
objetivando a plena realização das 
ações preventivas e corretivas;  

V - estabelecer limites máximos de 
emissão e de condicionamento para 
o lançamento de poluentes na 
atmosfera, considerando as Classes 
de Uso, as condições de dispersão 
de poluentes atmosféricos da 
região, a densidade de emissões 
existentes, as diferentes tipologias 
de fontes poluidoras e os padrões 
de qualidade do ar a serem 
mantidos; 

VI - realizar ações de fiscalização 
dos limites máximos de emissão e 
as condições de lançamento de 
poluentes atmosféricos 
estabelecidos exigindo, se 
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necessário, o monitoramento de 
emissões, às expensas do agente 
responsável pelo lançamento;  

VII - desenvolver e atualizar 
inventário de emissões de poluentes 
atmosféricos, com base em 
informações solicitadas aos 
responsáveis por atividades 
potencialmente causadoras de 
emissões de poluentes atmosféricos 
e de entidades públicas ou privadas 
detentoras de informações 
necessárias à realização deste 
inventário;  

VIII - estabelecer programas e 
definir metodologias de 
monitoramento de poluentes na 
atmosfera, nas fontes de emissão e 
de seus efeitos;  

IX - incentivar a realização de 
estudos e pesquisas voltadas à 
melhoria do conhecimento da 
atmosfera, o desenvolvimento de 
tecnologias minimizadoras da 
geração de emissões atmosféricas e 
do impacto das atividades sobre a 
qualidade do ar;  

X - divulgar sistematicamente os 
níveis de qualidade do ar, os 
resultados dos estudos visando ao 
planejamento de ações voltadas à 
conservação do ar e demais 
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informações correlatas;  

XI - estabelecer os Níveis de 
Qualidade do Ar e elaborar Plano de 
Emergência para Episódios Críticos 
de Poluição do Ar, visando a 
prevenir grave e iminente risco à 
saúde da população. 

Art. 152 - Toda empresa, 
empreendimento, máquina, veículo, 
equipamento e sistema combinado 
existente, localizado em Áreas 
Classe II, mesmo em conformidade 
com a legislação ambiental, que 
estiver interferindo no bem-estar da 
população, pela geração de 
poluentes atmosféricos, adotará 
todas as medidas de controle de 
poluição necessárias para evitar tal 
malefício, não podendo ampliar sua 
capacidade produtiva ou sua esfera 
de ação sem a adoção desta medida 
de controle. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de manutenção do art. 
152 da Lei 11.520/2000: 

Art. __ - Toda empresa, 
empreendimento, máquina, veículo, 
equipamento e sistema combinado 
existente, localizado em Áreas 
Classe II, mesmo em conformidade 
com a legislação ambiental, que 
estiver interferindo no bem-estar da 
população, pela geração de 
poluentes atmosféricos, adotará 
todas as medidas de controle de 
poluição necessárias para evitar tal 
malefício, não podendo ampliar sua 
capacidade produtiva ou sua esfera 
de ação sem a adoção desta medida 
de controle. 

Afigura-se necessária a referência, 
na lei, à necessidade de observância 
das regiões de controle do ar, das 
classes de usos pretendidos para as 
áreas do território que implicam na 
qualidade do ar e das fontes de 
poluição (estas nos moldes do que 
consta nos artigos 152 e 153 do 
Código vigente), com vistas a 
permitir uma equalização das ações 
nas áreas de emissões de poluentes 
e de monitoramento da qualidade 
do ar 

Art. 153 - As fontes emissoras de 
poluentes atmosféricos, em seu 
conjunto, localizadas em área de 
Distrito Industrial, classificada como 
Classe III, deverão lançar seus 
poluentes em quantidades e 
condições tais que:  

I - não ocasionem concentrações, ao 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de manutenção do art. 
153 da Lei 11.520/2000: 

Art. __ - As fontes emissoras de 
poluentes atmosféricos, em seu 
conjunto, localizadas em área de 
Distrito Industrial, classificada como 
Classe III, deverão lançar seus 
poluentes em quantidades e 

Idem. 
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nível do solo, superiores aos 
padrões primários de qualidade do 
ar, dentro dos limites geográficos do 
Distrito Industrial;  

II - não ocasionem concentrações, 
ao nível do solo, superiores aos 
padrões secundários de qualidade 
do ar, fora dos limites geográficos 
do Distrito Industrial. 

condições tais que:  

I - não ocasionem concentrações, ao 
nível do solo, superiores aos 
padrões primários de qualidade do 
ar, dentro dos limites geográficos do 
Distrito Industrial;  

II - não ocasionem concentrações, 
ao nível do solo, superiores aos 
padrões secundários de qualidade 
do ar, fora dos limites geográficos 
do Distrito Industrial. 

Art. 155 - Consideram-se de 
preservação permanente, além das 
definidas em legislação, 

as áreas, a vegetação nativa e 
demais formas de vegetação 
situadas:  

I - ao longo dos rios ou de qualquer 
curso d'água;  

II - ao redor das lagoas, lagos e de 
reservatórios d'água naturais ou 
artificiais;  

III - ao redor das nascentes, ainda 
que intermitentes, incluindo os olhos 
d'água, qualquer 

que seja a sua situação topográfica;  

IV - no topo de morros, montes, 
montanhas e serras e nas bordas de 
planaltos, tabuleiros 

e chapadas;  

V - nas encostas ou parte destas 

Art. 144. Considera-se Área de 
Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos 
desta Lei, aquelas normatizadas 
pela legislação federal, e as áreas 
definidas como banhado. 

Parágrafo único. Não será exigida 
Área de Preservação Permanente no 
entorno de reservatórios artificiais 
de água que não decorram de 
barramento ou represamento de 
cursos d’água naturais. 

Sugestão de alteração da redação 
do art. 144 do PL 431/2019: 

Art. 144 - Considera-se Área de 
Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos 
desta Lei, aquelas normatizadas 
pela legislação federal, , bem como 
das áreas definidas como banhado, 
marismas e  as dunas frontais, dunas 
móveis, nas de margem de lagoas e 
nas parcial ou totalmente vegetadas. 

A proposta de redação visa proteger 
APPs características do Estado do RS 
e que não estão protegidas na 
legislação federal, ou a redação 
existente é confusa. 

Os conceitos necessários foram 
incluídos na tabela acima. 
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cuja inclinação seja superior a 45 
(quarenta e cinco) 

graus;  

VI - nos manguezais, marismas, 
nascentes e banhados;  

VII - nas restingas;  

VIII - nas águas estuarinas que ficam 
sob regime de maré;  

IX - nos rochedos à beira-mar e 
dentro deste;  

X - nas dunas frontais, nas de 
margem de lagoas e nas parcial ou 
totalmente vegetada.  

§   1º   -   A   delimitação   das   
áreas   referidas   neste   artigo   
obedecerá   os   parâmetros 

estabelecidos na legislação federal 
pertinente até regulamentação em 
nível estadual. 

§ 2º  - No caso de degradação  de  
área de  preservação  permanente,  
poderá  ser feito 

manejo visando a sua recuperação 
com espécies nativas, segundo 
projeto técnico aprovado pelo 

órgão competente. 

Art. 156 - O Poder Público poderá 
declarar de preservação 
permanente ou de uso especial a 
vegetação e as áreas destinadas a:  

Art. 145 - Ato do Chefe do Poder 
Executivo poderá declarar de 
preservação permanente ou de uso 
especial a vegetação e as áreas 
destinadas a: 

Sugestão de manutenção da 
redação do art. 156 da Lei nº 
11.520/2000, com a supressão do 
parágrafo único (inovação do PL 
431/2019):  

A inclusão do parágrafo único limita 
o uso do instrumento à 
contemplação no Plano Diretor. 
Sendo instrumento de alteração 
regrada (com uma série de 
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I - proteger o solo da erosão;  

II - formar faixas de proteção ao 
longo de rodovias, ferrovias e dutos;  

III- proteger sítios de excepcional 
beleza ou de valor científico, 
histórico, cultural e ecológico;  

IV - asilar populações da fauna e 
flora ameaçadas ou não de 
extinção, bem como servir de pouso 
ou reprodução de espécies 
migratórias;  

V - assegurar condições de bem-
estar público;  

VI - proteger paisagens notáveis;  

VII - preservar e conservar a 
biodiversidade;  

VIII - proteger as zonas de 
contribuição de nascentes. 

I - proteger o solo da erosão; 

II - formar faixas de proteção ao 
longo de rodovias, ferrovias e dutos; 

III- proteger sítios de excepcional 
beleza ou de valor científico, 
histórico, cultural e ecológico; 

IV - asilar populações da fauna e 
flora ameaçadas ou não de 
extinção, bem como servir de pouso 
ou reprodução de espécies 
migratórias; 

V - assegurar condições de bem-
estar público; 

VI - proteger paisagens notáveis; 

VII - preservar e conservar a 
biodiversidade; 

VIII - proteger as zonas de 
contribuição de nascentes. 

Parágrafo único: No âmbito de áreas 
urbanas e consideradas de expansão 
urbana estas áreas serão definidas 
pelo Plano Diretor Municipal. 

Art. 156 - O Poder Público poderá 
declarar de preservação 
permanente ou de uso especial a 
vegetação e as áreas destinadas a:  

I - proteger o solo da erosão;  

II - formar faixas de proteção ao 
longo de rodovias, ferrovias e dutos;  

III- proteger sítios de excepcional 
beleza ou de valor científico, 
histórico, cultural e ecológico;  

IV - asilar populações da fauna e 
flora ameaçadas ou não de 
extinção, bem como servir de pouso 
ou reprodução de espécies 
migratórias;  

V - assegurar condições de bem-
estar público;  

VI - proteger paisagens notáveis;  

VII - preservar e conservar a 
biodiversidade;  

VIII - proteger as zonas de 
contribuição de nascentes. 

requisitos legais), afigura-se 
inconveniente a vedação de 
declaração de preservação 
permanente ou uso especial através 
de outros instrumentos mais 
simplificados – outras leis 
municipais ou decretos. 

Art. 164 - A exploração, transporte, 
depósito e comercialização, 
beneficiamento e consumo de 
produtos florestais e da flora nativa, 
poderá ser feita por pessoas físicas 
ou jurídicas desde que devidamente 
registradas no órgão competente e 
com o controle e fiscalização deste. 

Art. 151. A exploração, transporte, 
depósito, comercialização e 
beneficiamento de produtos 

florestais e da flora nativa, para fins 
comerciais, dependerá de prévia 
autorização do órgão ambiental 

competente. 

Sugestão de supressão de parte da 
redação do art. 151 do PL 431/2019: 

Art. 151. A exploração, transporte, 
depósito, comercialização e 
beneficiamento de produtos 
florestais e da flora nativa, 
dependerá de prévia autorização do 
órgão ambiental competente, salvo 
situações já prevista na legislação. 
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Art. 167 - Compete ao Poder Público 
em relação a fauna silvestre do 
Estado:  

(...) 

 

Art. 154 - Compete ao Estado em 
relação à fauna silvestre do Estado: 

(...) 

 

Sugestão de alteração da redação 
do art. 154 do PL 431/2019: 

Art. 154 - Compete ao Estado, 
mediante regulamentação específica, 
em relação à fauna silvestre do 
Estado: (...) 

 

Necessidade de regulamentação, 
pois as obrigações estatais são 
muito genéricas e amplas, 
sobretudo as relacionadas ao 
fomento da criação e manutenção 
de empreendimentos de uso e 
manejo de fauna silvestre que 
recebem, tratam animais silvestres 
(inciso VI). 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Art. 160.  O Estado autorizará o 
funcionamento das diferentes 
categorias de empreendimentos e 
atividades de uso e manejo de fauna 
silvestre e exótica no Estado.  

§ 1º A captação e criação de 
empreendimentos de fauna cujas 
categorias tenham a finalidade de 
receber, reabilitar e albergar 
animais silvestres vivos 
provenientes de apreensões, 
conflitos ou entregas voluntárias 
serão incentivadas.  

§ 2º Os órgãos integrantes do 
SISEPRA deverão prestar auxílio ao 
atendimento dos animais 
pertencentes à fauna silvestre 
nativa que estiverem em situação 
de conflito ou de risco de morte. 

Sugestão de inclusão de parágrafo 
na redação do art. 160 do PL 
431/2019: 

Art. 160.  O Estado autorizará o 
funcionamento das diferentes 
categorias de empreendimentos e 
atividades de uso e manejo de fauna 
silvestre e exótica no Estado. (...) 

§_ - O Estado poderá firmar parcerias 
e acordos com entidades públicas e 
privadas para finalidade de que estas 
recebam, reabilitem e alberguem 
animais silvestres vivos, 
provenientes de apreensões, 
conflitos ou entregas voluntárias. 

A justificativa é que hoje não há 
contratos ou outros tipos de acordos 
formalizados, por falta de expressa 
previsão legal, o que dificulta o fluxo 
dos animais silvestres apreendidos 
ou entregues voluntariamente, e 
também dificulta que o Estado 
estabeleça convênios com estas 
entidades que cumprem um papel 
muito importante na gestão da 
fauna silvestre. 

Art. 184 - O Poder Público deverá 
manter bancos de germoplasma que 
preservem amostras significativas 
do patrimônio genético do Estado, 

Art. 168 - O Estado fomentará a 
manutenção de bancos de 
germoplasma que preservem 
amostras significativas do 

Sugestão de manutenção do art. 
184 da Lei n.º 11.520/2000: 

Art. 184 - O Poder Público deverá 
manter bancos de germoplasma que 

O art. 184 trata acerca do dever do 
Estado de manter bancos de 
germoplasma para preservação de 
amostras do patrimônio genético do 
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em especial das espécies raras e 
das ameaçadas de extinção. 

patrimônio genético do Estado, em 
especial das espécies raras e das 
ameaçadas de extinção. 

preservem amostras significativas 
do patrimônio genético do Estado, 
em especial das espécies raras e 
das ameaçadas de extinção. 

Estado. O art. 168 do PL 431/2019 
fala em fomento, enquanto o art. 
184 da Lei n.º 11.520/2000 falava 
no dever de manter bancos de 
germoplasma. Portanto, grave 
retrocesso relacionado a um dos 
temas mais palpitantes no cenário 
mundial – conservação da 
biodiversidade. A nova redação, 
inclusive, parece ser eivada de 
inconstitucionalidade, já que vai 
contra o previsto no art. 251, inc. VI, 
da CE. 

Art. 192 - Os parcelamentos urbanos 
ficam sujeitos, dentre outros, aos 
seguintes quesitos: (...) 

Parágrafo único - Não poderão ser 
parceladas:  

I - as áreas sujeitas à inundação; (...) 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de inclusão de novo artigo 
no PL 431/2019, em substituição ao 
conteúdo do art. 192, parágrafo 
único, I, da Lei 11.520/2000:  

Art. ___ - Não será permitido o 
parcelamento do solo em terrenos 
sujeitos a inundações, antes de 
tomadas as providências para 
assegurar o escoamento das águas; 
providências essas que não poderão 
gerar ou ampliar impactos a outros 
terrenos, e também não poderão 
implicar investimentos públicos para 
implantação de infraestrutura e/ou 
respectiva manutenção, salvo 
regularizações de áreas ocupadas 
cuja desocupação seja ainda mais 
onerosa para o Poder Público. 

A norma da Lei 6.766/79 prevê 
(art.3º, parágrafo único, I): Não será 
permitido o parcelamento do solo: 
em terrenos alagadiços e sujeitos a 
inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o 
escoamento das águas. 

As áreas sujeitas a inundações, 
portanto, em nenhuma hipótese 
poderiam ser parceladas no RS. 
Contudo, com a supressão dessa 
norma estadual poderão ser 
parceladas se houver o escoamento 
das águas. 

O problema maior de afastar essa 
proteção é o de que há diversas 
funções ambientais nas áreas 
sujeitas à inundação e, como regra, 
impor o escoamento das águas para 
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viabilizar determinadas áreas traz 
impactos para áreas vizinhas e/ou 
imposição de infraestruturas de alto 
custo e manutenção onerando o 
erário. 

Contudo, o planejamento e 
gerenciamento do uso do solo nas 
planícies de inundação é matéria 
importante do planejamento urbano 
para conceder-lhes função social, 
uma vez que áreas desocupadas em 
cidades como as brasileiras - nas 
quais a demanda por habitação de 
interesse social é imensa – ficam 
expostas a problemática igualmente 
expressiva, qual seja, a utilização 
para moradia de baixa renda, que se 
dá através de ocupações de alta 
densidade sem planejamento, 
expondo a urbanização e a vida e 
saúde dessa população diretamente 
atingida. 

A proibição absoluta de 
parcelamento dessas áreas pode 
configurar a vedação completa ao 
uso do solo. Mas o CEMA poderia ser 
uma ferramenta para, na 
complementação ao artigo 3º, 
parágrafo único, I, da Lei 6.766/79, 
ao mesmo tempo em que 
viabilizasse ocupação dessas áreas, 
vedar abusos que atentem ao 
interesse público de forma intensa, 
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especialmente pela onerosidade 
(direta ou indireta) para o Erário, 
seja no custeio das infraestruturas, 
seja com a respectiva manutenção. 

Art. 200 - A concessão de crédito 
oficial será condicionada ao uso 
adequado do solo agrícola.  

Parágrafo único - Em propriedades 
em processo de "desertificação" ou 
avançado grau de degradação 
ambiental é vedada a concessão de 
crédito oficial, a não ser para 
recuperação das áreas prejudicadas. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de manutenção do art. 
200 da Lei 11.520/2000: 

Art. 200 - A concessão de crédito 
oficial será condicionada ao uso 
adequado do solo agrícola.  

Parágrafo único - Em propriedades 
em processo de "desertificação" ou 
avançado grau de degradação 
ambiental é vedada a concessão de 
crédito oficial, a não ser para 
recuperação das áreas prejudicadas. 

Sem comentários. 

Art. 201 - Todo usuário de solo 
agrícola é obrigado a conservá-lo e 
recuperá-lo, mediante a adoção de 
técnicas apropriadas. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de manutenção do art. 
201 da Lei 11.520/2000: 

Art. 201 - Todo usuário de solo 
agrícola é obrigado a conservá-lo e 
recuperá-lo, mediante a adoção de 
técnicas apropriadas. 

Sem comentários. 

Art. 203 - As entidades públicas e 
empresas privadas que utilizam o 
solo ou subsolo em áreas rurais, só 
poderão funcionar se não causarem 
prejuízo do solo agrícola por erosão, 
assoreamento, contaminação, 
poluição, rejeitos, depósitos e outros 
danos. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de manutenção do art. 
203 da Lei 11.520/2000: 

Art. 203 - As entidades públicas e 
empresas privadas que utilizam o 
solo ou subsolo em áreas rurais, só 
poderão funcionar se não causarem 
prejuízo do solo agrícola por erosão, 
assoreamento, contaminação, 
poluição, rejeitos, depósitos e outros 
danos. 

Sem comentários 
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Art. 209 - Deverão ser realizadas 
avaliações de impactos ambientais 
antes da implantação de quaisquer 
linhas especiais de crédito com 
vistas à utilização de produtos ou 
metodologias relacionadas com o 
setor rural. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Sugestão de manutenção do art. 
209 da Lei 11.520/2000: 

Art. 209 - Deverão ser realizadas 
avaliações de impactos ambientais 
antes da implantação de quaisquer 
linhas especiais de crédito com 
vistas à utilização de produtos ou 
metodologias relacionadas com o 
setor rural. 

Sem comentários 

Art. 212 - A atividade de mineração 
não poderá ser desenvolvida nos 
acidentes topográficos de valor 
ambiental, paisagístico, histórico, 
cultural, estético e turístico, assim 
definidos pelos órgãos competentes. 

Art. 190. A atividade de mineração 
não poderá ser desenvolvida nos 
acidentes topográficos de valor 
ambiental, paisagístico, histórico, 
cultural, estético e turístico, assim 
definidos pelos órgãos competentes. 

Sugestão de alteração na redação 
do art. 190 do PL 431/2019: 

Art. 190. A atividade de mineração 
não poderá ser desenvolvida nos 
acidentes topográficos de valor 
ambiental, paisagístico, histórico, 
cultural, estético e turístico, assim 
definidos pelos órgãos competentes, 
nos espaços de valor cultural ou 
paisagístico protegidos pelo 
tombamento, nos monumentos 
ecológicos, nos corredores ecológicos 
e ecossistemas sentíveis e nas 
Unidades de Conservação de 
Proteção Integeral, restringida a 
ativade nas Unidades de 
Conservação de uso sustentável, de 
acordo com plano de manejo. 

Sem comentários. 

Art. 217 - A coleta, o 
armazenamento, o transporte, o 
tratamento e a disposição final de 
resíduos poluentes, perigosos, ou 
nocivos sujeitar-se-ão à legislação e 

Art. 195. A coleta, o 
armazenamento, o transporte, o 
tratamento e a disposição final de 
resíduos sólidos sujeitar-se-ão à 
legislação e ao processo de 

Sugestão de alteração na redação 
dos parágrafos 2º e 3º do art. 195 
do PL 431/2019: 

Art. 195. A coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destinação 

O termo rejeito (Art. 195, § 1°. e 2° 
do PL)  é um tipo específico de 
resíduo sólido, que nos termos da 
definição estabelecida na Lei 
Federal 12.305/2010, consiste no 
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ao processo de licenciamento 
perante o órgão ambiental e 
processar-se-ão de forma e em 
condições que não constituam 
perigo imediato ou potencial para a 
saúde humana e o bem-estar 
público, nem causem prejuízos ao 
meio ambiente.  

§ 1º - O enfoque a ser dado pela 
legislação pertinente deve priorizar 
critérios que levem, pela ordem, a 
evitar, minimizar, reutilizar, reciclar, 
tratar e, por fim, dispor 
adequadamente os resíduos 
gerados.  

§ 2º - O Poder Público deverá prever, 
nas diversas regiões do Estado, 
locais e condições de destinação 
final dos resíduos referidos no 
"caput" deste artigo, mantendo 
cadastro que os identifique. 

licenciamento perante o órgão 
ambiental e processar-se-ão de 
forma e em condições que não 
constituam perigo imediato ou 
potencial para a saúde humana e o 
bem-estar público, nem causem 
prejuízos ao meio ambiente.  

§ 1º A legislação pertinente deve 
priorizar critérios que levem, pela 
ordem, a evitar, minimizar, 
reutilizar, reciclar, tratar e, por fim, 
dispor adequadamente os rejeitos.  

§ 2º O Estado deverá prever, nas 
suas diversas regiões, locais e 
condições de destinação final dos 
rejeitos referidos no “caput” deste 
artigo, mantendo cadastro que os 
identifique.  

§ 3º As atividades de tratamento, 
recuperação, aproveitamento para 
fins energéticos, transformação e 
aproveitamento de resíduos será 
considerado como de utilidade 
pública. 

final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos 
rejeitos sujeitar-se-ão à legislação e 
ao processo de licenciamento 
perante o órgão ambiental e 
processar-se-ão de forma e em 
condições que não constituam 
perigo imediato ou potencial para a 
saúde humana e o bem-estar 
público, nem causem prejuízos ao 
meio ambiente. (...) 

§ 2º O Estado deverá prever, nas 
suas diversas regiões, locais e 
condições de disposição final 
ambientalmente adequada dos 
rejeitos referidos no “caput” deste 
artigo, mantendo cadastro que os 
identifique.  

§ 3º As atividades de tratamento, 
recuperação, aproveitamento para 
fins energéticos, transformação e 
aproveitamento de resíduos serão 
considerados como de utilidade 
pública. 

resíduo que não mais poderá ser 
reutilizado ou reciclado, porque 
todas as possibilidades de 
reaproveitamento ou reciclagem já 
tiverem sido esgotadas, seja por 
razões técnicas ou econômicas,  e 
não houver solução final para o item 
ou parte dele.  

Portanto, o PL precisa ter precisão 
técnica e compatível com a Lei 
Federal 12.305/2010 e, ainda, com 
os conceitos da Lei Estadual 
14.528/2014, que institui a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos (art 
5º.). 

Art. 218 - Compete ao gerador a 
responsabilidade pelos resíduos 
produzidos, compreendendo as 
etapas de acondicionamento, coleta, 
tratamento e destinação final.  

§ 1º - A terceirização de serviços de 
coleta, armazenamento, transporte, 

Art. 196. Compete ao gerador a 
responsabilidade pelos rejeitos 
produzidos, compreendendo as 
etapas de acondicionamento, coleta, 
tratamento e destinação final.  

§ 1º A terceirização de serviços de 
coleta, armazenamento, transporte, 

Sugestão de alteração na redação 
dos parágrafos 1º e 2º do art. 196 
do PL 431/2019: 

Art. 196. Compete ao gerador a 
responsabilidade pelos rejeitos 
produzidos, compreendendo as 
etapas de acondicionamento, coleta, 

Deve ser alterado para 
compatibilização com os conceitos 
técnicos da Lei Federal 12.305/2010 
e da Lei Estadual 14.528/2014,  
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tratamento e destinação final de 
resíduos não isenta a 
responsabilidade do gerador pelos 
danos que vierem a ser provocados.  

§ 2º - Cessará a responsabilidade do 
gerador de resíduos somente 
quando estes, após utilização por 
terceiro, licenciado pelo órgão 
ambiental, sofrer transformações 
que os descaracterizem como tais. 

tratamento e destinação final de 
rejeitos não isenta a 
responsabilidade do gerador pelos 
danos que vierem a ser provocados.  

§ 2º Cessará a responsabilidade do 
gerador de rejeitos somente quando 
estes, após utilização por terceiro, 
licenciado pelo órgão ambiental 
competente, sofrer transformações 
que os descaracterizem como tais.  

§ 3º A responsabilidade do 
consumidor é cessada ao 
disponibilizar seus resíduos de 
forma adequada para a coleta ou 
devolução. 

tratamento e destinação final.  

§ 1º A terceirização de serviços de 
coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada de 
rejeitos não isenta a 
responsabilidade do gerador pelos 
danos que vierem a ser provocados.  

§ 2º Cessará a responsabilidade do 
gerador de resíduos sólidos e de 
rejeitos somente quando estes, após 
utilização por terceiro, licenciado 
pelo órgão ambiental competente, 
sofrer transformações que os 
descaracterizem como tais. (...) 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente. 

Art. 197. São responsáveis pelo ciclo 
de vida dos produtos os fabricantes, 
importadores, distribuidores e 
comerciantes, os consumidores e os 
titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, devendo ser 
respeitadas as seguintes diretrizes:  

I - os consumidores são obrigados, 
sempre que estabelecido sistema de 
coleta seletiva pelo plano municipal 
de gestão integrada de resíduos 
sólidos ou quando instituídos 
sistemas de logística reversa, a 
acondicionar adequadamente e de 

Sugestão de alteração na redação 
do caput, exclusão dos incisos II e 
III, e inclusão de alíneas no inciso IV, 
do art. 197 do PL 431/2019: 

Art. 197 – É instituída a 
responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos, a ser 
implementada de forma 
individualizada e encadeada, 
abrangendo os fabricantes, 
importadores, distribuidores e 
comerciantes, os consumidores e os 
titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, consoante as 

Quanto ao art. 197 do PL, que trata 
da responsabilidade pelo ciclo de 
vida dos produtos, necessário 
elaborar um artigo específico para 
tratar da logística reversa. É melhor 
repetir a Lei Federal 12.305/2010, 
pois a redação do art. 197 do PL é 
confuso.  Sugestão é adotar a 
redação do art. 30 da Lei 
12.305/2010 e do art. 29 da Lei 
Estadual 14.528/2014: 

Quanto ao inciso II, não estabelece 
as parcelas de responsabilidade de 
cada um dos elos da cadeia de 
reciclagem, aparentemente, 
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forma diferenciada os resíduos 
sólidos gerados e a disponibilizar 
adequadamente os resíduos sólidos 
reutilizáveis e recicláveis para coleta 
ou devolução;  

II - todos os envolvidos no processo 
produtivo são obrigados a investir no 
desenvolvimento, na fabricação e na 
colocação no mercado de produtos 
que sejam aptos, após o uso pelo 
consumidor, à reutilização, à 
reciclagem ou a outra forma de 
destinação ambientalmente 
adequada e/ou cuja fabricação e uso 
gerem a menor quantidade de 
resíduos sólidos possível;  

III - todos os envolvidos no processo 
produtivo ficam obrigados, ainda, a 
divulgar informações relativas às 
formas de evitar, reciclar e eliminar 
os resíduos sólidos associados a seus 
respectivos produtos, bem como ao 
recolhimento dos produtos e dos 
resíduos remanescentes após o uso, 
assim como sua subsequente 
destinação final ambientalmente 
adequada, no caso de produtos 
objeto de sistema de logística 
reversa;  

IV - o Estado deverá articular de 
forma a:  

a) adotar procedimentos para 

atribuições e procedimentos 
previstos na legislação. (...) 

_ - o Estado deverá articular de 
forma a: (...) 

_) fomentar a criação de polos 
regionais para armazenamento de 
resíduos sólidos e de embalagens 
sujeitos à logística reversa; 

_) exigir nos licenciamentos 
ambientais  a comprovação da 
adesão a sistemas de logística 
reversa implantados em nível federal 
ou estadual; 

_) criar incentivos econômicos, 
financeiros e creditícios para 
produtos fabricados com insumos 
reciclados; 

_) dar prioridade, nas aquisições e 
contratações governamentais, para 
produtos reciclados e recicláveis; 
bens serviços e obras que 
consideram critérios compatíveis 
com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis. 

equiparando as responsabilidades 
do fabricante, do distribuidor, do 
importador, do comerciante, do 
comerciante que também fabrica 
marcas próprias.  

Só quem pode investir no 
desenvolvimento de produtos e 
embalagens são os fabricantes e os 
comerciantes com marcas próprias. 
Não há como exigir isso de todos os 
envolvidos na responsabilidade 
compartilhada, e a redação 
genérica, certamente, será objeto 
de questionamento por parte do 
setor produtivo. E o mesmo se 
aplica ao inciso III. 

Por fim, importante a inclusão de 
obrigações ao Estado, que precisa 
atender ao disposto no Decreto 
Federal 9177/2017, que vincula as 
empresas não signatárias de 
acordos setoriais a cumprir suas 
diretrizes e metas, além do que a 
experiência de o licenciamento 
ambiental exigir a comprovação da 
logística reversa é muito bem 
sucedida no Estado de São Paulo, 
por força da Decisão de Diretoria 
CETESB 076/2018, relativa aos 
procedimentos para incorporação da 
logística reversa no âmbito do 
licenciamento ambiental, em 
atendimento à Resolução SMA 
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reaproveitar os resíduos sólidos 
reutilizáveis e recicláveis oriundos 
dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos 
sólidos;  

b) estabelecer sistemas de coleta 
seletiva;  

c) articular medidas para viabilizar o 
retorno ao ciclo produtivo dos 
resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis oriundos dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos;  

d) implantar o sistema de logística 
reversa caso assim seja definido por 
acordo setorial ou termo de 
compromisso, mediante a devida 
remuneração pelo setor 
empresarial;  

e) implantar sistema de 
compostagem para resíduos sólidos 
orgânicos e articular com os agentes 
econômicos e sociais formas de 
utilização do composto produzido; e  

f) dar disposição final 
ambientalmente adequada aos 
resíduos e rejeitos oriundos dos 
serviços públicos de limpeza urbana 
e de manejo de resíduos sólidos. 

45/2015. 

Quanto aos instrumentos 
econômicos, estes estão em 
consonância com o disposto no art. 
41 da Lei Estadual 14.528/2014.  

Por fim, considero que há 
obrigações especificadas no art. 197 
que se sobrepõem a obrigações dos 
Municípios, como a de implantar 
coleta seletiva, dar disposição final 
ambientalmente adequada a 
resíduos e rejeitos, nos termos da 
Lei Federal 11.445/2007. 

Portanto, uma alternativa seria 
suprimir toda a parte de resíduos do 
PL, pois há claro risco de colisão 
com a legislação federal e estadual 
e de insegurança jurídica para o 
próprio setor produtivo. 

 
Art. 204. O bioma Mata Atlântica, 
considerado patrimônio nacional e 
estadual, e o bioma Pampa, terão 

Sugestão de inclusão de novo 
parágrafo: 

Incluir parágrafo definindo a 

Tal proposição visa reduzir 
divergências na interpretação da 
aplicação da Lei da Mata Atlêntica 
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seus limites e usos estabelecidos 
em regulamentação específica e sua 
utilização far-se-á na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem 
a preservação ou conservação da 
biodiversidade, inclusive quanto ao 
uso sustentável de recursos 
naturais. 

aplicação da Lei da MA no RS, 
conforme a nota explicativa do mapa 
de aplicação, ou seja os 
remanescentes florestais de floresta 
estacional decidual e semi-decidual 
localizadas no bioma Pampa são 
disciplinadas pela Lei da MA. 

que geram conflitos entre os órgãos 
licenciadores e os de fiscalização e 
controle. 

Art. 234 - O tombamento da Mata 
Atlântica é um instrumento que visa 
a proteger as formações vegetais 
inseridas no domínio da Mata 
Atlântica, que constituem, em seu 
conjunto, patrimônio natural e 
cultural do Estado do Rio Grande do 
Sul, com seus limites e usos 
estabelecidos em legislação 
específica. 

Sem previsão de dispositivo 
correspondente 

Sugestão de manutenção do art. 
234 da Lei 11.520/2000: 

Art. 234 - O tombamento da Mata 
Atlântica é um instrumento que visa 
a proteger as formações vegetais 
inseridas no domínio da Mata 
Atlântica, que constituem, em seu 
conjunto, patrimônio natural e 
cultural do Estado do Rio Grande do 
Sul, com seus limites e usos 
estabelecidos em legislação 
específica. 

Sugestão de manutenção do art. 
234 da Lei n.º 11.520/2000, tendo 
em vista que, em relação à Mata 
Atlântica, o PL 431/2019 renuncia a 
um regramento específico para o 
RS. Ademais, suprime qualquer 
referência ao tombamento a partir 
da revogação do art. 234. Isso 
importa grave retrocesso em 
relação à proteção de um dos mais 
importantes biomas brasileiros, 
protegido inclusive pela CF (art. 225, 
§ 4°). 

Arts. 238-244. 

Art. 206. A Zona Costeira será 
objeto do Programa Estadual de 
Gerenciamento Costeiro com o fim 
de planejar, disciplinar, controlar e 
fiscalizar as atividades, 
empreendimentos e processos que 
causem ou possam causar 
degradação ambiental, observada a 
legislação federal. 

Sugestão de manutenção dos 
artigos antes previstos na Lei 
11.520/2000 que tratam do 
gerenciamento consteiro, são eles: 
arts. 238 a 244. 

COMENTÁRIOS GERAIS: 

Atualmente o Estado possui um 
Plano de Gerenciamento Costeiro, 
inclusive com ZEE para os litorais 
médio e norte, baseados em tais 
dispositivo e que disciplinam o uso e 
ocupação da planície costeira. 

A revogação dos artigos citados sem 
quaisquer regramentos em 
substituição geram dúvidas quanto 
à continuidade da aplicação dos 

Art. 207. O espaço físico territorial 
objeto do Programa Estadual de 
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Gerenciamento Costeiro, 
denominado Zona Costeira do Rio 
Grande do Sul, estende-se por 620 
km (seiscentos e vinte quilômetros) 
de costa, abrangendo todo o 
sistema lacustre/lagunar da planície 
costeira desde Torres até o Chuí, 
sendo seu limite leste a isóbata de 
50 m (cinquenta metros) e tendo 
seu limite oeste, na porção norte 
definido pelo divisor de águas das 
bacias hidrográficas Atlânticas, e 
nas porções média e sul definido a 
partir da linha que liga os pontos de 
alteração da declividade do leito dos 
cursos d'água ao prepararem-se 
para penetrar na planície costeira 
(neckpoint), considerando o espaço 
territorial dos municípios que 
compõe este sistema e as 
características físico-regionais e 
sócio-econômicas a serem definidas 
nos macrozoneamentos costeiros. 

zoneamentos atuais. 

Causam especial preocupação a 
remoção dos artigos que tratam das 
áreas a serem protegidas e do livre 
acesso às prais lagoas e lagunas. 

O artigo 238 da Lei 11.520/2000 
estabelece os princípios do 
Programa Estadual de 
Gerenciamento Costeiro. Os 
princípios são 
fundamentais/essenciais para a 
construção do Programa Estadual de 
Gerenciamento Costeiro atuando 
como norte a embasar a construção 
da Política Estadual. 

O artigo 239 da Lei 11.520/2000 
estabelece os objetivos do 
Gerenciamento Costeiro. 

Tal dispositivo também foi suprimido 
do PL n.º 431/2019. Ocorre que 
apesar de o Decreto Federal n.º 
5300/2004  prever os objetivos da 
gestão da zona costeira, 
considerando que as normas 
provenientes desta fonte normativa 
são modificáveis pelo poder 
executivo ad nutum, são 
insuficientes para a proteção da 
zona costeira. 

O artigo 240 da Lei 11.520/2000  
estabelece os instrumentos para 
cumprimento da Política Estadual de 
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Gerenciamento Costeiro. A 
manutenção deste dispositivo 
justifica-se diante da necessidade 
de operacionalização do programa 
de gerenciamento costeiro. 
Constata-se que na Lei n.º 7.661/88 
prevê os instrumentos no artigo 7º 

O artigo 241 da Lei 11.520/2000  
trata sobre as áreas que devem ser 
protegidas nas zonas costeiras no 
Estado. O artigo propõe usos que 
garantam a conservação das zonas 
de dunas, campos de dunas móveis, 
capões de mata nativa, etc. 

O artigo 242 da Lei 11.520/2000  
dispõe sobre a necessidade de 
existir no Estado uma equipe 
permanente para realização do 
Programa Estadual de 
Gerenciamento Costeiro, sendo 
imprescindível para o cumprimento 
da Lei Federal n.º 7.661/88 (artigo 
7º, inciso III - Plano Estadual de 
Gerenciamento Costeiro - PEGC: 
implementa a Política Estadual de 
Gerenciamento Costeiro, define 
responsabilidades e procedimentos 
institucionais para a sua execução, 
tendo como base o PNGC;) 

O artigo 4º e 5º da Lei n.º 7.661/88 
dispõe sobre os órgãos estaduais 
para auxiliarem na aplicação o 
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plano. 

Trata-se de norma também 
primordial na consecução da 
manutenção no Estado no Programa 
GERCO do Ministério do Meio 
Ambiente. 

A proposta legislativa não deixa 
clara se há identidade de 
conceituação de programa e plano. 
Contudo, no art. 1º do Decreto nº 
5.300/2004 há previsão de “plano” e 
“programa” referentes à gestão 
ambiental da zona costeira. Assim, a 
proposta de redação traz o art. 242 
da Lei Estadual 11.520/2000, 
acrescido de “Plano”, em 
conformidade com a Lei nº 7.661/88 
e o referido Decreto.          

O artigo 243 da Lei 11.520/2000  
trata sobre a qualidade, quantidade 
e salinidade da água.   

O artigo 244 da Lei 11.5210/2000 foi 
suprimido e trata sobre as praias. O 
conteúdo deste artigo está presente 
na Lei 7.661/1998 - Plano Nacional 
de Gerenciamento Costeiro – 
todavia, como já sustentado alhures 
a manutenção na norma estadual 
reforça a proteção deste bem 
público. 

 Art. 216. Ficam revogados o art. 6º; 
art. 7º; parágrafo único do art. 8º; 

SUGESTÕES: 

1ª) Sugestão de remoção da 

COMENTÁRIOS: 

1ª O CFE serve de base para o 
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art. 9º; art. 11; art. 13; art. 19; art. 
22; art. 23; art. 33; art. 34; art. 38; 
art. 40 e o art. 41 da Lei nº 9.519, 
de 21 de janeiro de 1992; o art. 20 
da Lei nº 10.330, de 27 de 
dezembro 1994; a Lei nº 11.520, de 
3 de agosto de 2000; a Lei nº 
11.877, de 26 de dezembro de 2002 
e a Lei nº 12.995, de 24 de junho de 
2008. 

revogação e manuntenção dos arts. 
6º, 7º, parágrafo único do 8º, 9º, 11, 
13, 19,22, 23, 33, 34, 38, 40 e 41  
da Lei n.º 9.519/1992. 

2ª) Emenda supressiva – “excluir do 
texto a referência à Lei n.º 12.995, 
de 24 de junho de 2008, que dispõe 
acerca do acesso a informações 
sobre o meio ambiente e dá outras 
providências”. 

licenciamnto do manejo florestal no 
RS e a sua revogação, sem 
proposição de regramentos em 
substituição, gera um vazio jurídico, 
especialmente para o Bioma Pampa, 
que ainda não possui legislação 
específic em nível federal. 

2ª O Direito ao acesso à informação 
foi primeiramente reconhecido 
durante a redemocratização na 
Constituição Federal de 1988, no 
inciso XXXIII do art. 5º; no inciso II 
do § 3º do art. 37; e no § 2º do art. 
216. mais de duas décadas em 
concretizar-se. O acesso à 
informação é especialmente 
relevante em temas de direito 
ambiental, na medida em que no 
Brasil há um número muito elevado 
de empreendimentos privados que 
infringem grande risco de danos 
ambientais ou que ocasionaram 
danos. Por diversas vezes, as 
informações acerca da dimensão 
dos impactos ou danos ambientais é 
amplamente desconhecida pela 
sociedade brasileira e, 
especialmente, por aquelas 
populações que serão diretamente 
afetadas pelos empreendimentos 
econômicos. De acordo com a CGU 
(Processo na Controladoria-Geral da 
União 99903.000030/2014-13), 
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tratam-se de informações de 
interesse público, cuja transparência 
é necessária ao controle social que 
dizem respeito ao atendimento das 
normas ambientais. Ressalta-se, 
ainda, que o Acordo de Escazú, 
adotado pelo Brasil, determina um 
conteúdo mínimo em matéria de 
acesso à informação ambiental, 
sendo necessária a manutenção de 
normatização similar no 
ordenamento jurídico estadual 
acerca do tema. Por fim, a Lei n.º 
10.650/2003, que dispõe sobre o 
acesso público aos dados e 
informações existentes nos órgãos e 
entidades integrantes do Sisnama, 
determina um conjunto mínimo de 
informações a serem 
disponibilizadas pelos órgãos 
ambientais, constantes em seu art. 
2º. Assim, não se mostra adequada 
a simples revogação da Lei nº 
12.995, de 24 de junho de 2008, 
substituída pela previsão do PL de 
um sistema estadual de informações 
ambientais. 
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2.3 QUANTO ÀS REVOGAÇÕES EM MASSA - TODAS NO SENTIDO DE REDUÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

2.3.1  POLUIÇÃO SONORA 

Sugestão de manutenção dos art. 226 a 230 da Lei n.º 11.520/2000, referentes ao Capítulo XIII – Da Poluição Sonora, uma vez 

que, suprimidos todos os artigos relativos à poluição sonora (226 a 230), um tema que já era complexo, pois poucos são os 

Municípios que têm legislação sobre o tema, ficou ainda mais a descoberto. O ideal seria avançar e traçar um regramento 

claro para o ERGS. A poluição sonora é uma das maiores causas de estresse da sociedade contemporânea e não pode ficar de 

fora de um Código de Meio Ambiente: 

Art. 226 - A emissão de sons, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais, recreativas ou outras que 
envolvam a amplificação ou produção de sons intensos deverá obedecer, no interesse da saúde e do sossego público, aos padrões, 
critérios, diretrizes e normas estabelecidas pelos órgãos estaduais e municipais competentes, em observância aos programas 
nacionais em vigor. 

Art. 227 - Consideram-se prejudiciais à saúde e ao sossego público os níveis de sons e ruídos superiores aos estabelecidos pelas 
normas municipais e estaduais ou, na ausência destas, pelas normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
sem prejuízo da aplicação das normas dos órgãos federais de trânsito e fiscalização do trabalho, quando couber, aplicando-se 
sempre a mais restritiva. 

Art. 228 - Os órgãos municipais e estaduais competentes deverão, para fins de cumprimento deste Código e demais legislações, 
determinar restrições a setores específicos de processos produtivos, instalação de equipamentos de prevenção, limitações de 
horários e outros instrumentos administrativos correlatos, aplicando-os isolada ou combinadamente.  

Parágrafo único - Todas as providências previstas no "caput" deverão ser tomadas pelo empreendedor, às suas expensas, e deverão 
ser discriminadas nos documentos oficiais de licenciamento da atividade. 
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Art. 229 - A realização de eventos que causem impactos de poluição sonora em Unidades de Conservação e entorno dependerá de 
prévia autorização do órgão responsável pela respectiva Unidade. 

Art. 230 - Compete ao Poder Público:  

I - instituir regiões e sub-regiões de implantação das medidas controladoras estabelecidas por este Código e pela legislação federal 
vigente;  

II - divulgar à população matéria educativa e conscientizadora sobre os efeitos prejudiciais causados pelo excesso de ruído;  

III - incentivar a fabricação e uso de máquinas, motores, equipamentos e outros dispositivos com menor emissão de ruídos;  

IV - incentivar a capacitação de recursos humanos e apoio técnico e logístico para recebimento de denúncias e a tomada de 
providências de combate à poluição sonora, em todo o território estadual; 

V - estabelecer convênios, contratos e instrumentos afins com entidades que, direta ou indiretamente, possam contribuir com o 
desenvolvimento dos programas a atividades federais, estaduais ou municipais, de prevenção e combate à poluição sonora;  

VI - ouvidas as autoridades e entidades científicas pertinentes, submeter os programas à revisão periódica, dando prioridade às 
ações preventivas.  

Parágrafo único - O Poder Público incentivará toda empresa que estabelecer o Programa de Conservação Auditiva. 

2.3.2 POLUIÇÃO VISUAL 

Sugestão de manutenção dos art. 231 a 232 da Lei n.º 11.520/2000, referentes ao Capítulo XIV – Da Poluição Visual, tendo em 

vista tratar-se de uma temática de extrema relevância no tocante à proteção da paisagem, além de ser conectada com 

qualidade de vida e combate ao estresse.  Ao invés de suprimir, um Código Ambiental deveria avançar nos regramentos 

mínimos sobre o tema, como por ex. vedação de outdoors e outras estruturas ocultando paisagens notáveis ou mesmo 

conturbando a sinalização rodoviária.  
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Art. 231 - São objetivos do Sistema do Uso do Espaço Visual entre outros:  

I - ordenar a exploração ou utilização dos veículos de divulgação;  

II - elaborar e implementar normas para a construção e instalação dos veículos de divulgação;  

II - a proteção da saúde, segurança e o bem-estar da população;  

IV - estabelecer o equilíbrio entre o direito público e privado, visando ao bem da coletividade. 

Art. 232 - A exploração ou utilização de veículos de divulgação presentes na paisagem e visíveis de locais públicos deverão possuir 
prévia autorização do órgão municipal competente e não poderão ser mudados de locais sem o respectivo consentimento.  

§ 1º - Para efeito desta Lei são considerados veículos de divulgação, ou simplesmente veículos, quaisquer equipamentos de 
comunicação visual ou audiovisual utilizados para transmitir externamente anúncios ao público, tais como: tabuletas, placas e 
painéis, letreiros, painel luminoso ou iluminado, faixas, folhetos e prospectos, balões e bóias, muro e fachadas de edifícios, 
equipamentos de utilidade pública, bandeirolas.  

§ 2º - São considerados anúncios, quaisquer indicações executadas sobre veículos de divulgação presentes na paisagem, visíveis de 
locais públicos, cuja finalidade seja promover estabelecimentos comerciais, industriais ou profissionais, empresas, produtos de 
qualquer espécie, idéias, pessoas ou coisas, classificando-se em anúncio orientador, anúncio promocional, anúncio institucional e 
anúncio misto. 


