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LEI Nº 8692 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

ALTERA A LEI Nº 5.645, DE 06 DE JANEIRO
DE 2010, INSTITUINDO NO CALENDÁRIO OFI-
CIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O
DIA 15 DE JUNHO COMO O DIA DO AUDI-
TOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído no calendário do Estado do Rio de Janeiro o
DIA DO AUDITOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que se rea-
liza anualmente no dia 15 de junho.

Art. 2º - O Anexo da Lei nº 5.645, de 06 de janeiro de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“ANEXO

CALENDÁRIO DATAS COMEMORATIVAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

(...)

JUNHO

(...)

15 - DIA DO AUDITOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

(...)”
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2019

WILSON WITZEL
Governador

Projeto de Lei nº 1271/19
Autoria do Deputado: Val Ceasa

Id: 2229609

LEI Nº 8693 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO DE DISPONI-
BILIZAR O CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA
DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de os órgãos da adminis-
tração pública direta, indireta, fundacional e autárquica do Estado do
Rio de Janeiro disponibilizarem em seus sítios eletrônicos o consumo
mensal de água e energia.

Art. 2º - Caberá ao Poder Executivo determinar o órgão responsável
pela organização e disponibilização destas informações.
Art. 3º - Essa Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2019

WILSON WITZEL
Governador

Projeto de Lei nº 92-A/15
Autoria do Deputado: Bruno Dauaire

Id: 2229610

LEI Nº 8694 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O
APLICATIVO SOS MULHER PROTEGIDA NO
ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o aplicativo SOS
MULHER PROTEGIDA para mulheres vítimas de violência física e se-
xual.

Art. 2º - O Poder Executivo poderá firmar convênios, contratos e ter-
mos de cooperação com órgãos e entidades afins para a implantação
e o cumprimento desta Lei, sobretudo junto às autoridades Policiais,
ao Ministério Público e outros Órgãos Judiciais que tratem do referido
tema.

Art. 3º - O aplicativo SOS MULHER PROTEGIDA será instalado em
um smartphone com sistema Android/IOS, sendo esse monitora-
do/acompanhado pela autoridade competente.

§ 1º - A mulher que se sentir ameaçada poderá, por meio de três
toques no aplicativo e/ou acionando o botão volume do smartphone,
enviar notificações à Central de Atendimento.

§ 2º - Os casos recebidos pelo aplicativo serão direcionados para
equipe de monitoramento, que acionará uma viatura policial mais pró-
xima para atendimento à vítima.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2019

WILSON WITZEL
Governador

Projeto de Lei nº 4389-A/2019

Autoria do Deputado: Rosenverg Reis

Id: 2229611

LEI Nº 8695 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A QUITAÇÃO DE FATURAS
EM ATRASO NO ATO DE INTERRUPÇÃO DE
SERVIÇOS ESSENCIAS NA FORMA QUE
MENCIONA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a quitação de faturas em atraso no
ato de interrupção dos serviços essenciais de energia elétrica, de
abastecimento de água e gás.

Art. 2º - Previamente à interrupção dos serviços essenciais por falta
de pagamento, as concessionárias de serviços públicos de energia
elétrica, de abastecimento de água e gás deverão oferecer, ao con-
sumidor inadimplente, a possibilidade de pagamento, por meio de car-
tão de débito, das faturas em atraso.

§ 1º - As concessionárias informarão ao consumidor, por telefone ou
correio eletrônico, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
sobre a data marcada para o ato de interrupção dos serviços essen-
ciais por falta de pagamento.

§ 2º - Quando o agente concessionário for efetuar o desligamento e o
consumidor não for encontrado, fica o agente autorizado a dar pros-
seguimento {à efetiva suspensão dos serviços.

Art. 3º - A concessionária poderá, a seu critério, oferecer ao consu-
midor o parcelamento das faturas em atraso, por qualquer forma de
pagamento.

Art. 4º - O descumprimento desta Lei sujeitará o responsável ao pa-
gamento de multa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor,
que deverá ser revertida ao Fundo Especial de Apoio a Programas de
Proteção e Defesa do Consumidor - FEPROCON.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2019

WILSON WITZEL
Governador

Projeto de Lei nº 3945-A/18
Autoria dos Deputados: Bebeto, Carlos Macedo, Dr. Julianelli e Martha
Rocha

Id: 2229612

ATO DO PODER LEGISLATIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 187 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 106, DE
3 DE JANEIRO DE 2003, E DISPÕE SOBRE O
AFASTAMENTO DE SERVIDORES DA INSTI-
TUIÇÃO PARA EXERCER FUNÇÕES DE DIRE-
ÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE, SINDI-
CATO OU FEDERAÇÃO DA CATEGORIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Os art. 19, VIII; 22, V; 24, I e II; 25, I e VI; 49, caput e § 1º;
80, caput e §§ 1º a 4º, estes incluídos pela presente Lei Complemen-
tar; 118, V; 126; 131, II; 132, I e II; 137, Parágrafo Único; 139, caput;
e 140, caput e § 3º, da Lei Complementar nº 106, de 3 de janeiro de
2003, passam a ter a seguinte redação:

“Art. 19 (...)

(...)

VIII - deliberar, por iniciativa de um quarto (1/4) dos seus
integrantes, do Procurador-Geral de Justiça ou do Corre-
gedor-Geral do Ministério Público, e pelo voto da maioria
simples, quanto ao ajuizamento de ação civil para decre-
tação de perda do cargo de membro vitalício do Minis-
tério Público, nos casos previstos em lei;”

“Art. 22 (...)

(...)

V - determinar, pelo voto da maioria absoluta dos seus
integrantes, na forma dos art. 74, parágrafo único, 132 e
134, §§ 5º e 6º, desta Lei Complementar, e assegurada
ampla defesa, a remoção e a disponibilidade, por interes-
se público, bem como o afastamento cautelar de membro
do Ministério Público;”

“Art. 24 (...)

(...)

I - realizar correições e inspeções nas Procuradorias e
Promotorias de Justiça, bem como nos Grupos Especia-
lizados de Atuação Funcional;

II - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Ór-
gão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça os
relatórios das correições e inspeções realizadas;”

“Art. 25 (...)

I - instaurar, de ofício ou por provocação de terceiros,
sindicância ou processo disciplinar contra membro do
Ministério Público;

(...)

VI - regulamentar a consensualidade nos processos dis-
ciplinares, visando ao estabelecimento de condicionantes,
temporalmente limitadas, que, cumpridas, excluam a apli-
cação das sanções de que tratam os incisos I e II do art.
128;”

“Art. 49 - Os estagiários do Ministério Público, auxiliares
dos órgãos administrativos e de execução na área jurí-
dica, serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça,
para período não superior a 2 (dois) anos, sendo a ati-
vidade reservada a alunos dos 3 (três) últimos anos ou
dos períodos correspondentes do curso de bacharelado
em direito, de escolas oficiais ou reconhecidas, selecio-
nados em concurso público, nos termos do § 1º deste ar-
tigo.

§ 1º - O concurso público de que trata o caput será ad-
ministrado pela Secretaria Geral do Ministério Público, in-
cumbindo-lhe, ainda, acompanhar o desempenho e o
aproveitamento dos estagiários.”

“Art. 80 - Em caso de extinção do órgão de execução,
seu titular terá preferência nos concursos de remoção
que se realizarem nos 6 (seis) meses subsequentes.

§ 1º - O prazo para exercício do direito previsto no caput
começará a fluir na data da abertura do primeiro concur-
so de remoção.

§ 2º - O direito assegurado neste artigo somente poderá
ser exercido em relação a órgão de execução ofertado à
remoção voluntária unilateral que, nos últimos 3 (três)
anos, tenha sido ocupado por titular com tempo de exer-
cício na classe igual ou inferior ao do detentor da pre-
ferência.

§ 3º - A partir da extinção referida no caput e enquanto
não concretizada a remoção voluntária, o membro do Mi-
nistério Público será designado para exercer suas fun-
ções em substituição ou auxílio.

§ 4º - Exaurido o prazo a que se refere o caput e não
exercido o direito de preferência ou não efetivada, por
outro modo, a remoção voluntária ou a promoção, o
membro do Ministério Público será posto em disponibi-
lidade, com aproveitamento obrigatório na primeira vaga
que venha a ocorrer na classe”.

“Art. 118 (...)

(...)

V - atender aos expedientes forense e institucional, bem
como assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou
conveniente a sua presença”;

“Art. 126 A - responsabilidade administrativa do membro
do Ministério Público apurar-se-á sempre por meio de
procedimento instaurado pela Corregedoria-Geral do Mi-
nistério Público”.

“Art. 131 (...)

(...)

II - na reincidência em falta anteriormente punida com ad-
vertência ou censura, observado o disposto no art. 135;”

“Art. 132 A - pena de disponibilidade, com vencimentos
proporcionais ao tempo de serviço, será aplicada pelo
Conselho Superior do Ministério Público, nos casos de:

I - infringência à vedação prevista no inciso I do art. 120,
se, inobstante a gravidade da infração, não deva ser apli-
cada a pena de demissão;

II - reincidência em falta anteriormente punida com sus-
pensão;”

“Art. 137 (...)

(...)

Parágrafo Único - A falta, prevista na lei penal como cri-
me, terá sua punibilidade extinta no prazo prescricional
aplicável ao respectivo delito, tomando-se sempre por ba-
se a pena cominada e fluindo a prescrição a partir do co-
nhecimento do fato pela Corregedoria-Geral do Ministério
Público.”

“Art. 139 - A apuração das infrações disciplinares será
feita mediante processo de natureza administrativa, ins-
taurado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, as-
seguradas as garantias da ampla defesa e do contradi-
tório, observado o sigilo nas hipóteses previstas na or-
dem constitucional.”

“Art. 140 - O processo disciplinar será precedido de sin-
dicância, de caráter investigatório, quando insuficiente-
mente instruída a notícia de infração disciplinar.

(...)

§ 3º - Encerrada a sindicância, o Corregedor-Geral do Mi-
nistério Público, no prazo de 60 (sessenta) dias, conta-
dos de sua abertura, prorrogável por igual período, em
razão da necessidade do serviço, decidirá quanto à ins-
tauração do processo disciplinar.”

Art. 2º - Ficam acrescidos um Parágrafo Único ao art. 11, os §§ 2º,
3º e 4º ao art. 74, renumerando-se o atual Parágrafo Único para § 1º;
os §§ 5º e 6º ao art. 104; um § 7º ao art. 134; e um Parágrafo Único
ao art. 136 da Lei Complementar nº 106, de 3 de janeiro de 2003,
com a seguinte redação:

“Art. 11 (...)

(...)

Parágrafo Único - As diretrizes de atuação estabelecidas
no planejamento estratégico do Ministério Público, ante-
cedido de consulta à classe e aprovado pelo Procurador-
Geral de Justiça, terão caráter vinculante para os órgãos
administrativos e de execução.”

“Art. 74 (...)

(...)

§ 2º - Instaurado o processo administrativo visando à re-
moção compulsória, ficará o membro do Ministério Públi-
co cautelarmente afastado do órgão de execução de sua
titularidade e impedido de postular remoção voluntária,
perdurando o impedimento pelos doze meses subsequen-
tes à efetivação da medida.

§ 3º - O membro afastado cautelarmente, nos termos do
parágrafo anterior, ficará à disposição do Procurador-Ge-
ral de Justiça para exercer funções afetas a outros ór-
gãos, em substituição ou auxílio.

§ 4º - Caberá ao Conselho Superior do Ministério Público
lotar, em órgão de execução que se encontre vago, o
membro do Ministério Público removido compulsoriamen-
te”.

“Art. 104 (...)

(...)

§ 5º - Sem prejuízo do disposto no inciso II deste artigo,
é facultado ao Procurador-Geral de Justiça, a requerimen-
to do Presidente da Associação do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, afastar do órgão de execução
mais um membro do Ministério Público que exerça fun-
ção de direção na referida entidade de classe.

§ 6º - É vedado o afastamento de que trata o parágrafo
anterior ao membro ocupante de cargo em comissão ou
função gratificada.”

“Art. 134 (...)

(...)

§ 7º - A concessão da autorização de que trata o § 1º
importará na instauração de processo específico, perante
o Conselho Superior do Ministério Público, para que de-
cida, em até 30 (trinta) dias, sobre a decretação da dis-
ponibilidade do membro do Ministério Público.”
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“Art. 136 (...)

(...)

Parágrafo Único - No exercício da competência a que se
refere a alínea “a” do inciso II deste artigo, caso tenha
sido celebrado, pela Corregedoria-Geral, o ajuste a que
se refere o art. 25, VI, o Procurador-Geral de Justiça po-
de ratificá-lo, propor novas condicionantes ao implicado
ou, caso divirja de sua celebração, determinar o retorno
dos autos ao órgão de origem para prosseguimento do
processo disciplinar.”

Art. 3º - Ficam revogados o inciso V do art. 19, o inciso IX do art. 24,
o inciso II do art. 25 e o § 1º do art. 140 da Lei Complementar nº
106, de 3 de janeiro de 2003, bem como o inciso I do art. 34 da Lei
nº 5.891, de 14 de janeiro de 2011.

Art. 4º - É permitido o afastamento de servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por decisão do
Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo da percepção de remune-
ração e vantagens, para o exercício de funções de direção em as-
sociação de classe, sindicato ou federação da categoria, observado o
seguinte:

I - tratando-se de associação de classe:

a) com até 1.000 associados, 1 (um) servidor afastado;

b) com 1.001 a 2.000 associados, até 2 (dois) servidores afastados;

c) com mais de 2.000 associados, até 3 (três) servidores afastados.

II - tratando-se de sindicato da categoria regularmente constituído ou
de federação, 1 (um) servidor afastado.

Parágrafo Único - É vedado o afastamento de que trata este artigo
ao servidor ocupante de cargo em comissão ou função gratificada.

Art. 5º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2019
WILSON WITZEL

Governador

Projeto de Lei Complementar nº 11/19

Autoria do Deputado: Ministério Publico

Id: 2229588

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 46.890 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE O SISTEMA ESTADUAL DE LI-
CENCIAMENTO E DEMAIS PROCEDIMENTOS
DE CONTROLE AMBIENTAL - SELCA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta
do Processo nº E-07/002.1417/2019,

CONSIDERANDO:

- o disposto no art. 225 da Constituição Federal, que garante a todos
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, bem como em
seu art. 23, incisos VI e VII, e Parágrafo Único, e no art. 24, incisos
VI e VIII, e parágrafos;

- o disposto no art. 84, IV, da Constituição Federal, e no art. 145, IV,
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como a necessi-
dade de regulamentar, em âmbito estadual, o art. 10 da Lei Federal
nº 6.938/81, a Lei Complementar Federal nº 140/2011 e o Decreto-lei
Estadual nº 134/75;

- o disposto na Lei Federal n° 9.433/1997, na Lei Federal n°
12.187/2009, na Lei Federal n° 11.445/07, na Lei n° 12.305/10, na Lei
Federal n° 13.874/19, Lei Estadual n° 4.191/2003, na Lei Estadual n°
5.690/2010, na Lei Estadual n° 5.101/2007, entre outras;

- que o licenciamento e os demais procedimentos de controle ambien-
tal contribuem na concretização dos princípios da prevenção e do po-
luidor-pagador;

- que o controle ambiental consiste no exercício do poder de polícia
com a finalidade de dar concretude às normas de proteção ao meio
ambiente, incluindo o licenciamento e demais procedimentos previstos
neste decreto;

- o princípio da sustentabilidade, em suas dimensões ecológica, eco-
nômico-financeira e social, bem como a necessidade de incentivar a
utilização de tecnologias e processos produtivos mais limpos e bené-
ficos à proteção do meio ambiente;

- os limites materiais, financeiros e humanos dos órgãos ambientais,
bem como a necessidade de se racionalizar a atividade de controle
da Administração Pública em benefício da tutela do meio ambiente;

- que a simplificação é uma tendência mundial e, se bem planejada e
executada, não implica diminuição da proteção do meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, ao contrário, permite ao poder público focar
nas atividades de maior risco e impactos, com ênfase nas questões
ambientais mais relevantes;

- que a simplificação no domínio ambiental visa, entre outros objeti-
vos, à eliminação de formalidades desnecessárias, redução de custos,
celeridade e racionalidade nas relações entre a Administração Pública
e empreendedores, controle ambiental proporcional aos riscos e im-
pactos ambientais e maior efetividade na tutela do meio ambiente;

- que a simplificação implica maior responsabilização dos empreende-
dores e responsáveis técnicos no âmbito do licenciamento e dos de-
mais procedimentos de controle ambiental;

- que a simplificação encontra suporte nos princípios constitucionais
da proporcionalidade, da celeridade e da eficiência, bem como nos
arts. 170, VI, e 179 da Constituição Federal, que garantem, respec-
tivamente, tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação,
e tratamento simplificado das obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias dispensado às microempresas e às em-
presas de pequeno porte;

- a Consulta Pública realizada pelo Instituto Estadual do Ambiente -
INEA e pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade -
SEAS, durante o período de 19/11/2019 até 08/12/2019, em que fo-

ram recebidas 384 (trezentos e oitenta e quatro) contribuições, das
quais 124 (cento e vinte e quatro) foram aceitas, total ou parcialmen-
te; e

- o que consta do Parecer RD n° 25/2019, da lavra do Procurador do
Estado Rafael Lima Daudt D'Oliveira, bem como do Parecer n°
15/2019 - LDQO - ASJUR/SEAS, da lavra do Procurador do Estado
Leonardo David Quintanilha de Oliveira.

D E C R E TA :

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Do Objeto

Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre o Sistema Estadual de Licencia-
mento e demais Procedimentos de Controle Ambiental - SELCA, re-
gulamentando a legislação pertinente, e dá outras providências.

Art. 2° - O licenciamento e os demais procedimentos de controle am-
biental destinam-se a avaliar os aspectos relativos aos impactos e ris-
cos ambientais de empreendimento ou atividade.

§ 1º - Os impactos e riscos ambientais são aqueles relativos ao meio
físico, biológico e socioeconômico.

§ 2º - O controle ambiental será diretamente proporcional à classifi-
cação da magnitude dos impactos prevista no art. 20 e levará em
consideração a localização do empreendimento ou atividade.

§ 3º - O licenciamento ambiental abrangerá, em seu procedimento, a
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos - OUT e as Auto-
rizações Ambientais - AA eventualmente necessárias de competência
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA ou da Comissão Estadual
de Controle Ambiental - CECA.

§ 4º - Além das medidas de controle cabíveis, quando houver licen-
ciamento ambiental de empreendimentos ou atividades com significa-
tiva emissão de gases do efeito estufa, deverá ser apresentado ao
INEA inventário, plano de mitigação e/ou de compensação de emis-
sões.

Seção II
Dos Instrumentos de controle ambiental

Art. 3º - São instrumentos do SELCA:

I - Licença Ambiental;
II - Autorização Ambiental;
III - Certidão Ambiental;
IV - Certificado Ambiental;
V - Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos;
VI - Termo de Encerramento; e
VII - Documento de Averbação.

Art. 4° - O requerimento dos instrumentos previstos neste Decreto
não será admitido sem a apresentação da documentação completa in-
dicada no sítio eletrônico do INEA.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não impede o órgão am-
biental de exigir fundamentadamente a apresentação de documenta-
ção suplementar, uma única vez, ressalvadas as exigências decorren-
tes de fatos novos.

Art. 5° - Os requerimentos dos instrumentos de controle ambiental se-
rão analisados seguindo a respectiva ordem cronológica de protocolo
junto ao INEA, salvo na hipótese de empreendimentos estratégicos,
conforme previsão do art. 16.

Art. 6º - Os empreendimentos e atividades que tenham iniciado ou
prosseguido na instalação e/ou operação sem o devido instrumento de
controle ambiental poderão se regularizar mediante o requerimento de
uma certidão ambiental de regularização e, se for o caso, de uma li-
cença de operação.

Art. 7º - Os instrumentos de controle ambiental poderão ser anulados
por vício de legalidade ou cassados por descumprimento da legislação
ambiental ou de suas condicionantes de validade ou revistos, excep-
cionalmente, nas hipóteses previstas no § 3º, do art. 14.

Seção III
Da presunção de boa-fé e da responsabilidade

Art. 8º - As informações prestadas pelos empreendedores e pelos
responsáveis técnicos nos processos de licenciamento e nos demais
procedimentos de controle ambiental gozam de presunção de boa-fé e
veracidade.
§ 1º - Os casos de omissão de informações necessárias ou de pres-
tação de informações falsas implicam responsabilização civil, adminis-
trativa e penal previstas na legislação vigente, devendo o órgão am-
biental, se for o caso, comunicar a prática de conduta infracional ao
respectivo Conselho de Classe no qual o técnico se encontre regis-
trado, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público e aos de-
mais órgãos de controle para adoção das medidas cabíveis.

§ 2º - Nas hipóteses de licenciamento ambiental é obrigatória a apre-
sentação de termo de responsabilidade com identificação e assinatura
do empreendedor e do responsável técnico.

Seção IV
Das condicionantes de validade e das Instruções Técnicas

Art. 9° - O INEA disponibilizará em seu sítio eletrônico Instruções
Técnicas e condicionantes de validade padronizadas, por tipologia de
empreendimento ou atividade, para os instrumentos de controle am-
biental.

§ 1º - O INEA poderá, mediante decisão fundamentada, incluir e ex-
cluir condicionantes nos instrumentos de controle ambiental, bem co-
mo incluir e excluir itens nas Instruções Técnicas no âmbito do licen-
ciamento ambiental.

§ 2º - O empreendedor poderá requerer Documento de Averbação pa-
ra a inclusão ou exclusão de condicionantes, mediante requerimento
fundamentado, nos termos do art. 47, § 1º, inciso IV.

§ 3º - Para o requerimento das licenças ambientais subsequentes ou
de sua renovação será obrigatório o cumprimento das condicionantes,
salvo nos casos devidamente fundamentados em parecer técnico do
INEA.

Seção V
Da transparência

Art.10 - Os procedimentos de controle ambiental serão disponibiliza-
dos no sítio eletrônico do INEA.

§ 1º - O requerimento dos instrumentos de controle ambiental, bem
como a sua concessão e renovação serão publicados em Diário Ele-
trônico de Comunicação do INEA ou Diário Oficial.

§ 2º - O empreendedor poderá optar, a qualquer momento, mediante
preenchimento e protocolo de Termo de Responsabilidade, por rece-
ber, eletronicamente, as notificações emitidas pelo INEA decorrentes
dos procedimentos previstos neste Decreto.

§ 3º - Os eventuais custos de publicação serão de responsabilidade
do empreendedor.

Seção VI
Dos prazos para o órgão ambiental

Art. 11 - O INEA e a CECA deverão observar os seguintes prazos
para a emissão dos instrumentos de controle ambiental previstos nes-
te Decreto:

I - Licença Ambiental Integrada - LAI:

a) 14 (quatorze) meses, quando houver elaboração de Estudo de Im-
pacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/Ri-
ma;

b) 12 (doze) meses, quando houver a elaboração de Relatório Am-
biental Simplificado - RAS.

II - Licença Prévia - LP:
a) 10 (dez) meses, quando houver elaboração de EIA/Rima;
b) 5 (cinco) meses, para as demais hipóteses.

III - Demais modalidades de licença ambiental: 5 (cinco) meses;

IV - Outorga quando não estiver vinculada ao licenciamento: 5 (cinco)
meses;

V - Demais instrumentos de controle ambiental: 5 (cinco) meses.

§ 1º - O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da
licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática
de ato que dela dependa ou decorra.

§ 2º - Os prazos previstos neste artigo serão suspensos:

I - quando houver providências a serem realizadas pelo empreendedor
para o prosseguimento da análise do requerimento de licença;
II - durante o período de pré-operação do empreendimento ou ativi-
dade;
III - durante o prazo para manifestação dos intervenientes, previsto no
art. 35.

§ 3º - Os prazos referentes aos empreendimentos ou atividades qua-
lificadas como sensíveis poderão ser alterados pelo INEA, mediante
decisão fundamentada.

Seção VII
Do prazo de vigência das licenças ambientais conforme critérios

de sustentabilidade

Art. 12 - A fixação de prazo de vigência das licenças ambientais,
dentro dos intervalos mínimo e máximo previstos neste Decreto, de-
verá observar critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos no
Anexo III e outros previstos em regulamento.
Parágrafo Único - No estabelecimento de critérios para fixação de
prazos de vigência deverá ser considerada a implementação voluntá-
ria de ações de sustentabilidade que comprovadamente permitam al-
cançar melhores resultados do que aqueles já previstos na legislação,
bem como resultados de auditorias ambientais realizadas pelo empre-
endedor e aprovados pelo INEA.

CAPÍTULO II
DO CONTROLE AMBIENTAL BASEADO EM DESEMPENHO, ES-

TRATÉGIA, RISCOS E IMPACTOS

Art.13 - O licenciamento e os demais procedimentos de controle am-
biental levarão em conta indicadores de desempenho do empreendi-
mento ou atividade, estratégias previamente estabelecidas, bem como
os riscos e impactos envolvidos no empreendimento ou atividade, com
vistas à efetividade na tutela do meio ambiente ecologicamente equi-
librado e ao desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de
Janeiro, na forma deste Capítulo.

Art. 14 - O órgão ambiental competente buscará estabelecer, como
regra geral, a adoção de indicadores de desempenho, ao invés de
meios para atingi-los, em respeito ao princípio da livre iniciativa.
§ 1° - A definição de indicadores de desempenho, com base em pa-
drões ambientais, levará em conta as melhores alternativas tecnoló-
gicas disponíveis que não impliquem custos excessivos, de acordo
com análise técnica fundamentada.

§ 2° - Aos padrões ambientais será dada publicidade por meio do sí-
tio eletrônico do INEA.

§ 3° - Os indicadores poderão ser alterados justificadamente pelo ór-
gão ambiental, mesmo durante o prazo de vigência da licença e de-
mais instrumentos de controle ambiental, desde que seja concedido
ao empreendedor prazo razoável, para as respectivas adaptações, em
respeito às legítimas expectativas e à continuidade da atividade eco-
nômica, em decorrência, entre outras razões:

I - dos avanços tecnológicos;
II - da redução dos custos das melhores tecnologias disponíveis;
III - da evolução científica;
IV - do avanço do diagnóstico e do prognóstico sobre o empreendi-
mento ou atividade;
V - da consideração dos impactos sinérgicos e cumulativos em razão
de outros empreendimentos e atividades;
VI - da revisão dos padrões ambientais.

Art. 15 - Os empreendimentos ou atividades sujeitos a licenciamento
e demais procedimentos de controle ambiental poderão ser conside-
rados estratégicos e/ou sensíveis, conforme o caso, de acordo com o
disposto nos artigos 16 e 17.
Art. 16 - A qualificação de empreendimentos ou atividades como es-
tratégicos, os quais terão prioridade e celeridade na tramitação, leva
em conta a sua importância ambiental, econômico-financeira e/ou so-
cial, tendo como parâmetros, em conjunto ou isoladamente:

I - impacto ambiental positivo;
II - potencial de geração de empregos;
III - potencial para fomento da economia;
IV - inclusão socioambiental da população local;
V - potencial de incremento de arrecadação tributária do Estado do
Rio de Janeiro;
VI - melhoria da infraestrutura pública, notadamente daquela prevista
em planos de saneamento básico e resíduos sólidos.

§ 1° - O enquadramento de empreendimento ou atividade como es-
tratégico é de competência exclusiva do Governador do Estado do Rio
de Janeiro, devendo o ato de enquadramento, devidamente funda-
mentado, ser comunicado ao Conselho Diretor do INEA - Condir ou,
se for o caso, à Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA.

§ 2° - A celeridade e a prioridade previstas neste artigo não impli-
carão diminuição da tutela ambiental nem da intensidade do controle
estatal.

§ 3° - A natureza estratégica do empreendimento ou atividade deve
ser facilmente perceptível nos autos físicos ou eletrônicos referentes
aos respectivos licenciamentos e demais processos de controle am-
biental.

§ 4° - Os empreendimentos ou atividades qualificadas na forma deste
artigo devem integrar o Cadastro Estadual de Empreendimentos e Ati-
vidades Estratégicos - CAE, a que se dará publicidade pelo sítio ele-
trônico do INEA.




