
 
 
 
DECRETO 46.890/2019 – Sistema Estadual de Licenciamento e Controle Ambiental 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I - Do Objeto 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e demais Procedimentos de 

Controle Ambiental - SELCA, regulamentando a legislação pertinente, e dá outras providências. 

Art. 2º O licenciamento e os demais procedimentos de controle ambiental destinam-se a avaliar os 

aspectos relativos aos impactos e riscos 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 classificação 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, os instrumentos de gestão de recursos 

hídricos, as Autorizações Ambientais - AA e os demais instrumentos de controle ambiental 

eventualmente necessários de competência do Instituto Estadual do Ambiente - INEA ou da Comissão 

Estadual de Controle Ambiental - CECA. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 47550 DE 

30/03/2021). 

§ 4º Além das medidas de controle cabíveis, quando houver licenciamento ambiental de 

empreendimentos ou atividades com significativa emissão de gases do efeito estufa, deverá ser 

apresentado ao INEA inventário, plano de mitigação e/ou de compensação de emissões. 

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. 4º O requerimento dos instrumentos previstos neste Decreto não será admitido sem a apresentação 

da documentação completa indicada no sítio eletrônico do INEA. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede o órgão ambiental de exigir fundamentadamente a 

apresentação de documentação suplementar, uma única vez, ressalvadas as exigências decorrentes de 

fatos novos. 



 
Art. 5º Os requerimentos dos instrumentos de controle ambiental serão 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 licença 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, 

excepcionalmente, 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 prestação de informações falsas implicam 

responsabilização civil, administrativa e penal previstas na legislação vigente, devendo o órgão 

ambiental, se for o caso, comunicar a prática de conduta infracional ao respectivo Conselho de Classe no 

qual o técnico se encontre registrado, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público e aos demais 

órgãos de controle para adoção das medidas cabíveis. 

§ 2º Nas hipóteses de licenciamento ambiental é obrigatória a apresentação 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. 9º 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 

ambiental. 

§ 1º O INEA poderá, mediante decisão fundamentada, incluir e excluir condicionantes nos instrumentos 

de controle ambiental, bem como incluir e excluir itens nas Instruções Técnicas no âmbito do 

licenciamento ambiental. 

§ 2º O empreendedor poderá requerer Documento de Averbação para 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 disponibilizados no sítio eletrônico do INEA. 

§ 1º O requerimento dos instrumentos de controle ambiental, bem como a sua concessão e renovação 

serão publicados em Diário Eletrônico de Comunicação do INEA ou Diário Oficial. 



 
§ 2º O empreendedor poderá optar, a qualquer momento, mediante preenchimento e protocolo de Termo 

de Responsabilidade, por receber, 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 neste Decreto: 

I - Licença Ambiental Integrada - LAI: 

a) 14 (quatorze) meses, quando houver elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental - EIA/Rima; 

b) 12 (doze) meses, quando houver a elaboração de Relatório Ambiental 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 atividade; 

III - durante o prazo para manifestação dos intervenientes, previsto no art. 35. 

§ 3º Os prazos referentes aos empreendimentos ou atividades qualificadas 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, deverá 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 voluntária de ações de sustentabilidade que comprovadamente permitam 

alcançar melhores resultados do que aqueles já previstos na legislação, bem como resultados de auditorias 

ambientais realizadas pelo empreendedor e aprovados pelo INEA. 



 
CAPÍTULO II - DO CONTROLE AMBIENTAL BASEADO EM DESEMPENHO, ESTRATÉGIA, 

RISCOS E IMPACTOS 

Art. 13. O licenciamento e os demais procedimentos de controle ambiental levarão em conta indicadores 

de desempenho do empreendimento 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 equilibrado 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. 

§ 1º A definição de indicadores de desempenho, com base em padrões ambientais, levará em conta as 

melhores alternativas tecnológicas disponíveis que não impliquem custos excessivos, de acordo com 

análise técnica fundamentada. 

§ 2º Aos padrões ambientais será dada publicidade por meio do sítio eletrônico do INEA. 

§ 3º Os indicadores poderão ser alterados justificadamente pelo órgão ambiental, mesmo durante o prazo 

de vigência da licença e demais 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 econômica, 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 empreendimento 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 considerados 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 estratégicos, os quais terão prioridade e 

celeridade na tramitação, leva em conta a sua importância ambiental, econômico-financeira e/ou social, 

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. 

§ 1º O enquadramento de empreendimento ou atividade como estratégico é de competência exclusiva 

do Governador do Estado do Rio de Janeiro, devendo o ato de enquadramento, devidamente 

fundamentado, ser comunicado ao Conselho Diretor do INEA - Condir ou, se for o caso, à Comissão 

Estadual de Controle Ambiental - CECA. 

§ 2º A celeridade e a prioridade previstas neste artigo não implicarão diminuição da tutela ambiental 

nem da intensidade do controle estatal. 

§ 3º 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 ambiental. 

§ 4º Os empreendimentos ou atividades qualificadas na forma deste artigo devem integrar o Cadastro 

Estadual de Empreendimentos e Atividades Estratégicos - CAE, a que se dará publicidade pelo sítio 

eletrônico do INEA. 

Art. 17. A qualificação de empreendimentos ou atividades como ambientalmente sensíveis leva em conta 

os riscos e a magnitude dos impactos ambientais adversos, considerando a probabilidade de consumação 

de dano ambiental e/ou a sua gravidade, tendo como requisitos, entre outros: 

I - as atividades enquadradas nas Classes de Impacto 6 (seis), sem prejuízo do enquadramento de outras 

classes em razão dos demais requisitos previstos neste artigo; 

II - a tipologia do empreendimento ou atividade; 

III - a sua localização, podendo considerar, entre outros, o ordenamento do território e o Zoneamento 

Ecológico Econômico - ZEE do Estado do Rio de Janeiro; 

IV - o histórico de adequação do empreendedor às normas ambientais. 

§ 1º Na apuração do histórico de adequação às normas ambientais somente serão levados em consideração 

fatos ocorridos nos 5 (cinco) anos que precedem a qualificação a que refere este artigo. 

§ 2º O enquadramento de um empreendimento ou atividade como sensível é de competência exclusiva 

do Conselho Diretor do INEA - Condir, sob provocação de qualquer de seus integrantes, respaldado em 

discricionariedade técnica motivada. 

§ 3º Os empreendimentos ou atividades qualificadas como ambientalmente sensíveis estão sujeitos a 

análise mais cautelosa do licenciamento e dos demais procedimentos de controle ambiental. 

§ 4º Os empreendimentos qualificados na forma deste artigo devem integrar o Cadastro Estadual de 

Empreendimentos Ambientalmente Sensíveis - CEASE, a que se dará publicidade no sítio eletrônico do 

INEA. 

CAPÍTULO III - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Seção I - Da Aplicabilidade do Licenciamento Ambiental 

Art. 18. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental. 



 
§ 1º Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental são os relacionados de forma 

exemplificativa no Anexo I, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 19. 

§ 2º O órgão ambiental, fundamentada e excepcionalmente, instará o empreendedor a requerer licença 

para empreendimento ou atividade potencialmente poluidora, mesmo que não constem do Anexo I, não 

respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou 

operação sem licença. 

Art. 19. Os empreendimentos e atividades cujo impacto ambiental seja classificado como desprezível, 

com base neste Decreto, não estão sujeitos ao licenciamento ambiental, ainda que constem da relação do 

Anexo I. 

§ 1º Nos casos de inexigibilidade de licenciamento, permanece a obrigatoriedade de obtenção de outros 

instrumentos do SELCA aplicáveis e do atendimento à legislação vigente. 

§ 2º Os empreendimentos e atividades previstos neste artigo poderão obter Certidão de Inexigibilidade 

de Licenciamento Ambiental, a ser emitida no sítio eletrônico do INEA. 

Seção II - Da Classificação do Impacto Ambiental 

Art. 20. Os empreendimentos e atividades serão enquadrados em classes, de acordo com seu porte e 

potencial poluidor, os quais determinam a magnitude do impacto ambiental. 

§ 1º O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de porte mínimo, pequeno, médio, 

grande ou excepcional, na forma de regulamento específico. 

§ 2º O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de potencial poluidor desprezível, 

baixo, médio, alto ou significativo, na forma de regulamento específico. 

§ 3º O impacto ambiental, resultado do cruzamento entre os critérios de porte e potencial poluidor, é 

classificado como desprezível, baixo, médio, alto ou significativo, de acordo com a Tabela do Anexo II. 

Art. 21. Fica reservada ao órgão ambiental a prerrogativa de solicitar ao empreendedor detalhamento 

descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, definir porte e potencial poluidor 

específicos, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade. 

Parágrafo único. O empreendedor poderá solicitar ao órgão ambiental competente, mediante 

requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento de porte e/ou potencial poluidor do 

empreendimento ou atividade objeto do licenciamento. 

Seção III - Das Licenças Ambientais 

Art. 22. São espécies de Licenças Ambientais: 

I - Licença Ambiental Integrada - LAI; 

II - Licença Ambiental Prévia - LP; 

III - Licença Ambiental de Instalação - LI; 

IV - Licença Ambiental de Operação - LO; 

V - Licença Ambiental Comunicada - LAC; 

VI - Licença Ambiental Unificada - LAU; 



 
VII - Licença Ambiental de Operação e Recuperação - LOR; 

VIII - Licença Ambiental de Recuperação - LAR. 

Art. 23. A Licença Ambiental Integrada - LAI é concedida antes de se iniciar a implantação do 

empreendimento ou atividade e o órgão ambiental, em única fase, atesta a viabilidade ambiental, 

locacional e autoriza a instalação de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e 

medidas de controle ambiental. 

§ 1º A LAI é aplicável para os empreendimentos e atividades de baixo a significativo impacto 

ambiental. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 47550 DE 30/03/2021). 

§ 2º Dentro de seu prazo de vigência, a LAI poderá autorizar a préoperação pelo prazo máximo de 6 (seis) 

meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão 

da Licença de Operação. 

§ 3º Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no 

parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade. 

§ 4º O prazo de vigência da LAI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, 

de 08 (oito) anos. 

§ 5º Caso seja do interesse do empreendedor, ele poderá optar pelo licenciamento trifásico. 

Art. 24. A Licença Ambiental Prévia - LP é concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade e aprova sua concepção e localização, atestando a viabilidade ambiental e 

estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua 

implantação. 

§ 1º O prazo de vigência da LP é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, 

programas e projetos e, no máximo, de 05 (cinco) anos. 

§ 2º Como alternativa à LP, o empreendedor poderá requerer a Licença Ambiental Integrada - LAI ou, 

caso aplicável, a Licença Ambiental Comunicada - LAC ou a Licença Ambiental Unificada - LAU. 

Art. 25. A Licença Ambiental de Instalação - LI é concedida antes de se iniciar a implantação do 

empreendimento ou atividade e autoriza a sua instalação de acordo com as especificações constantes dos 

planos, programas e projetos, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. 

§ 1º Dentro de seu prazo de vigência, a LI poderá autorizar a préoperação, pelo prazo máximo de 6 (seis) 

meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão 

da Licença de Operação. 

§ 2º Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no 

parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade. 

§ 3º O prazo de vigência da LI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, 

de 08 (oito) anos. 

Art. 26. A Licença Ambiental de Operação - LO autoriza a operação de empreendimento ou atividade, 

com base em constatações de vistoria, relatórios de pré-operação, relatórios de auditoria ambiental, dados 

de monitoramento ou qualquer meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema 

de controle ambiental e das medidas de mitigação implantadas. 



 
§ 1º O prazo de vigência da LO é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos. 

§ 2º O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de vigência específicos para 

empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento 

ou modificação em prazos inferiores. 

Art. 27. A Licença Ambiental Comunicada - LAC é concedida mediante a apresentação dos documentos 

exigíveis, previstos em regulamento e aprova, em uma única fase, a viabilidade ambiental, a localização 

e autoriza a instalação e a operação de empreendimento ou atividade classificado como de baixo impacto 

ambiental. 

§ 1º Os empreendimentos e atividades que obtiverem a LAC deverão integrar o Cadastro Estadual de 

Empreendimentos e Atividades com Licença Ambiental Comunicada (CELAC), a que se dará publicidade 

no sítio eletrônico do INEA. 

§ 2º O prazo de vigência da LAC é de 5 (cinco) anos. 

§ 3º A LAC não se aplica às atividades e empreendimentos que: 

I - tenham iniciado ou prosseguido na instalação ou operação sem o devido instrumento de controle 

ambiental; 

II - tenham sido desmembrados para fins de enquadramento no presente dispositivo; 

III - estejam inseridos em unidade de conservação de proteção integral e/ou respectiva zona de 

amortecimento, bem como em áreas restritivas de unidades de conservação de uso sustentável, de acordo 

com o respectivo plano de manejo; 

IV - necessitem, para sua implantação ou operação, de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, 

salvo se a atividade ou empreendimento já tiver a respectiva outorga no momento de requerimento da 

LAC; 

V - necessitem de Autorização Ambiental para supressão/intervenção em Área de Preservação 

Permanente e/ou de Autorização Ambiental para supressão de espécies nativas do bioma Mata Atlântica; 

VI - outras hipóteses previstas em regulamento. 

§ 4º A LAC será concedida, eletronicamente, após inserção da documentação exigida no sistema e 

preenchimento de termo de responsabilidade pelo empreendedor e responsável técnico, que ateste a 

veracidade das informações prestadas, nos termos do disposto no art. 8º. 

§ 5º O INEA não realizará vistoria prévia nos casos de empreendimentos ou atividades sujeitos à LAC, 

sem prejuízo da fiscalização posterior por amostragem ou sempre que julgar necessário, de acordo com 

o § 2º, do art. 53. 

Art. 28. A Licença Ambiental Unificada - LAU é concedida antes de iniciar-se a implantação do 

empreendimento ou atividade e, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização 

e autoriza a implantação e a operação de empreendimento ou atividade classificado como de baixo 

impacto, nos casos em que não for aplicável a LAC, e de médio impacto ambiental, com base nos critérios 

definidos no Anexo II deste Decreto, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental. 

§ 1º O prazo de vigência da LAU é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos. 



 
§ 2º A LAU não se aplica às atividades e empreendimentos que já tenham iniciado a sua implantação ou 

operação, mesmo que classificados como de baixo ou médio impacto ambiental. 

§ 3º O INEA realizará vistoria prévia para empreendimentos e atividades sujeitos à LAU, salvo nas 

hipóteses previstas em regulamento. 

Art. 29. A Licença Ambiental de Operação e Recuperação - LOR autoriza a operação de empreendimento 

ou atividade concomitante à recuperação ambiental de áreas contaminadas ou degradadas. 

§ 1º O prazo de vigência da LOR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental 

da área e, no máximo, de 06 (seis) anos. 

§ 2º A LOR só poderá ser renovada mediante requerimento do titular da licença, desde que comprovada 

a impossibilidade de serem atendidas as condicionantes ambientais relativas à recuperação de áreas 

contaminadas ou degradadas estabelecidas no momento de sua concessão. 

Art. 30. A Licença Ambiental de Recuperação - LAR autoriza a recuperação de áreas contaminadas em 

atividades ou empreendimentos fechados, desativados ou abandonados, ou de áreas degradadas. 

§ 1º O prazo de vigência da LAR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental 

do local e, no máximo, de 06 (seis) anos. 

§ 2º A LAR poderá ser renovada mediante requerimento, caso não seja possível ser realizada a 

recuperação prevista no prazo estabelecido, com a devida justificativa técnica. 

Seção IV - Dos Estudos Ambientais 

Art. 31. Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental dependerão da elaboração 

de estudo ambiental, apresentado na fase destinada a atestar a sua viabilidade ambiental e locacional. 

§ 1º O órgão ambiental poderá exigir os seguintes estudos ambientais: 

I - Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/Rima para os 

empreendimentos e atividades potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, 

de acordo com os critérios definidos no Anexo II deste Decreto, conjugados com tipologia a ser definida 

em resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiental - CONEMA; 

II - Relatório Ambiental Simplificado - RAS para os empreendimentos e atividades não sujeitos a 

EIA/Rima, mas que sejam enquadrados como de alto impacto ambiental; 

III - Diagnóstico Ambiental Resumido - DAR para os empreendimentos e atividades sujeitos a Licença 

Ambiental Comunicada - LAC; 

IV - Diagnóstico Ambiental Detalhado - DAD para os empreendimentos e atividades não enquadrados 

nos demais estudos previstos neste parágrafo. (Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 47550 DE 

30/03/2021). 

§ 2º Os estudos ambientais referidos neste artigo poderão contemplar outros estudos específicos previstos 

em regulamento, de acordo com definição de Instrução Técnica elaborada pelo INEA. 

§ 3º Os estudos ambientais relativos às demais fases do licenciamento, bem como para os demais 

procedimentos de controle ambiental, serão definidos em regulamento específico. 



 
§ 4º Nas hipóteses de atividades ou empreendimentos sujeitos à elaboração de EIA/Rima, deverá ser 

elaborada pelo INEA Instrução Técnica Específica, bem como realizada audiência pública, conforme 

regulamento. 

§ 5º Nas hipóteses de atividades ou empreendimentos sujeitos à elaboração de Relatório Ambiental 

Simplificado - RAS, poderá ser realizada Reunião Técnica Informativa - RTI, conforme regulamento. 

Art. 32. Os dados ambientais constantes em estudo elaborado para empreendimento ou atividade já 

licenciado poderão ser aproveitados por outro empreendimento ou atividade, desde que localizado na 

mesma área de influência. 

§ 1º Para atender ao disposto neste artigo, o INEA manterá base de dados atualizada, disponibilizada em 

seu sítio eletrônico. 

§ 2º Instrução Técnica Específica poderá indicar a viabilidade de aproveitamento dos estudos já realizados 

na área de influência, sem prejuízo da possibilidade de requisitar ao empreendedor complementações ou 

novos estudos. 

Seção V - Dos Órgãos Intervenientes no Licenciamento Ambiental 

Art. 33. O licenciamento ambiental independe de comprovação da dominialidade da área do 

empreendimento ou atividade a ser licenciado, da certidão expedida pelo Município atestando a 

conformidade do empreendimento ou atividade à legislação municipal de uso e ocupação do solo, assim 

como de licenças, autorizações, certidões, certificados, outorgas ou outros atos de consentimento dos 

demais órgãos em qualquer nível de governo, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 34. 

§ 1º O disposto neste artigo não desobriga o empreendedor de atender à legislação federal, estadual e 

municipal, bem como de possuir os necessários atos de consentimento para o exercício de seu 

empreendimento ou atividade. 

§ 2º A necessidade de obtenção dos demais atos de consentimento necessários, bem como de comprovar 

a conformidade relativa à questão dominial, urbanística e de uso do solo constarão como condicionante 

da licença ambiental. 

Art. 34. A manifestação dos órgãos intervenientes, respeitados os prazos e procedimentos do 

licenciamento ambiental, será obrigatória nas seguintes situações: 

I - Órgãos gestores do Sistema Nacional das Unidades de Conservação: 

quando o empreendimento ou atividade de significativo impacto ambiental, de acordo com o EIA/Rima, 

afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento; 

II - Fundação Nacional do Índio - Funai: quando na área de influência do empreendimento ou atividade 

existir terra indígena homologada ou em processo de homologação; 

III - Órgão ou ente federal responsável: quando na área de influência direta do empreendimento ou 

atividade existir terra quilombola delimitada ou em processo de delimitação; (Redação do inciso dada 

pelo Decreto Nº 47550 DE 30/03/2021). 

IV - Demais situações exigidas por lei. 



 
Art. 35. Os órgãos intervenientes referidos no artigo anterior devem apresentar manifestação única e 

conclusiva no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da solicitação para 

manifestação, prorrogável, a pedido do mesmo, por mais 30 (trinta) dias. 

§ 1º A ausência ou a intempestividade da manifestação dos intervenientes não obstam o andamento do 

licenciamento, devendo o INEA, nesses casos, proceder ao respectivo controle ambiental relativo à 

unidade de conservação e/ou à comunidade afetadas. 

§ 2º Os órgãos intervenientes mencionados no art. 34 que não observarem o prazo referido neste artigo 

poderão atuar no procedimento na fase em que se encontre, respeitando-se os efeitos dos atos já 

praticados. 

§ 3º Na hipótese do inciso I do artigo anterior, o órgão ambiental licenciador apenas levará em conta 

considerações atinentes aos impactos do empreendimento ou atividade na unidade de conservação 

potencialmente afetada. 

§ 4º No caso de a manifestação do interveniente incluir propostas de condicionantes, elas devem estar 

acompanhadas de justificativa técnica, podendo o INEA não aceitar, motivadamente, as 

desproporcionais, desarrazoadas ou inexequíveis. 

§ 5º O INEA poderá celebrar acordo de cooperação técnica com os órgãos intervenientes e demais 

interessados, a fim de racionalizar o licenciamento ambiental. 

Art. 36. Os demais órgãos e instituições públicas e privadas podem manifestar-se ao órgão responsável 

pelo licenciamento, de maneira não vinculante, respeitados os respectivos prazos e procedimentos. 

Seção VII - Da Renovação das Licenças Ambientais 

Art. 37. A renovação de Licença Ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento 

e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência, caso em que ela terá seus efeitos prorrogados até a 

manifestação definitiva do órgão ambiental, desde que o empreendedor não tenha dado causa a atrasos 

injustificados no procedimento de renovação. 

Art. 38. Nos casos em que o Relatório de Auditoria de Controle Ambiental for aprovado pelo INEA, sem 

que sejam detectadas não conformidades, a renovação da Licença Ambiental poderá se dar de forma 

expedita, conforme disposto em regulamento. 

CAPÍTULO IV - DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL 

Seção I - Das Autorizações Ambientais 

Art. 39. A Autorização Ambiental - AA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental 

consente com a implantação ou realização de empreendimento ou atividade de curta duração, obras 

emergenciais e a execução de atividades sujeitas à autorização pela legislação, estabelecendo as 

condicionantes e restrições adequadas. 

§ 1º Aplica-se a AA para: 

I - perfuração ou tamponamento de poços tubulares em aquíferos; 

II - supressão de vegetação nativa, nos casos previstos na legislação; 

III - intervenção em área de preservação permanente - APP, nos casos previstos na legislação; 



 
IV - implantação de Projetos de Restauração Florestal ou Programas de Recuperação Ambiental que não 

necessitem de licença ambiental; 

V - hipóteses de empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental - licenciadas por 

outros entes federativos - que afetem unidades de conservação estadual ou sua zona de amortecimento; 

VI - encaminhamento de resíduos industriais provenientes de outros estados da Federação para locais de 

reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final licenciados, situados no estado do Rio 

de Janeiro; 

VII - manejo de fauna silvestre em licenciamento ambiental, incluindo o levantamento, coleta, colheita, 

captura, resgate, translocação, transporte e monitoramento; 

VIII - apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros; 

IX - transporte de espécimes, partes, produtos e subprodutos da fauna silvestre oriundos de criadouros 

regulares; 

X - exposição e uso de espécimes, partes, produtos e subprodutos da fauna silvestre oriundos de 

criadouros regulares; 

XI - funcionamento de criadouros da fauna silvestre; 

XII - implantação de planos de manejo florestal sustentável com propósito comercial; 

XIII - implantação, manejo e exploração de sistemas agroflorestais e prática do pousio; 

XIV - realização de capina química, com herbicidas de uso não agrícola, por empresas devidamente 

licenciadas, exceto nos casos dos Projetos de Restauração Florestal - PRF previstos no inciso IV, cujo uso 

poderá ser consentido na mesma autorização ambiental de implantação do projeto; 

XV - aplicação de agrotóxicos por aeronaves, por empresas devidamente licenciadas; 

XVI - instalação e operação, em caráter temporário, de equipamentos ou sistemas móveis de baixo 

impacto ambiental; 

XVII - manutenção de cursos d´água sob a gestão pública, para restabelecimento do seu fluxo por meio 

de limpeza de vegetação e desobstrução com remoção de detritos; 

XVIII - obras hidráulicas de baixo impacto ambiental; 

XIX - descomissionamento de máquinas e equipamentos, conforme regulamento. 

§ 2º Poderá ser aplicada a AA para outros empreendimentos e atividades não relacionados no § 1º, desde 

que se enquadrem nos critérios estabelecidos no caput deste artigo. 

§ 3º O prazo de vigência da AA é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de implantação ou realização 

do empreendimento ou atividade e, no máximo, de 02 (dois) anos, excetuando os prazos estabelecidos de 

forma diferenciada em casos devidamente justificados pelo órgão ambiental. 

Art. 40. A Autorização Ambiental Comunicada - AAC é o ato administrativo, emitido eletronicamente, 

mediante o qual o INEA consente, prévia ou posteriormente, com a execução de obras ou atividades 

públicas em decorrência de emergência ou calamidade que demandem urgência de atendimento em 



 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ou de recursos naturais, 

conforme disposto em regulamento. 

§ 1º Em regra, o consentimento é prévio, devendo o requerente apresentar ao INEA a comprovação da 

situação de emergência ou calamidade, bem como a descrição das intervenções que pretende real i z a r. 

§ 2º Na hipótese de emergência que demande atuação imediata, será possível o consentimento posterior, 

devendo ser apresentada ao INEA, no prazo de até 5 (cinco) dias da execução das intervenções, a 

comprovação da situação de emergência ou calamidade, a necessidade de atuação imediata, bem como a 

descrição das intervenções realizadas. 

§ 3º A AAC será concedida com prazo improrrogável de 6 (seis) meses. 

§ 4º Diante da impossibilidade de execução de obras ou atividade públicas no prazo do § 3º, deverá ser 

requerida licença ambiental ou demais instrumentos do SELCA, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias antes do término do prazo da AAC. 

Art. 41. Poderá ser concedida excepcionalmente Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF, 

mediante requerimento do titular, para continuidade de empreendimento ou atividade durante o prazo 

de vigência de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC em que o INEA figure como parte ou 

interveniente. 

§ 1º A AAF estabelecerá medidas e respectivos prazos, não superiores ao de vigência do TAC, para 

adequação às normas de controle ambiental. 

§ 2º A extinção do TAC implicará, de pleno direito, na extinção da A A F. 

§ 3º A AAF poderá ser concedida pelo prazo máximo de 4 (quatro) anos, mediante justificativa técnica 

fundamentada. 

§ 4º As normas específicas relativas à AAF serão objeto de regulamentação. 

Art. 42. As autorizações ambientais previstas nesta Seção não poderão ser renovadas, devendo ser 

requerido novo instrumento. 

Seção II - Das Certidões Ambientais 

Art. 43. A Certidão Ambiental - CA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, a pedido 

ou de ofício, atesta determinadas informações de caráter ambiental, sem prazo de validade, aplicandose 

aos seguintes casos: 

I - Certidão Ambiental de cumprimento de condicionantes de licenças, autorizações ou certificados 

ambientais e de Termo de Ajustamento de Conduta; 

II - Certidão Ambiental de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de penalidades referentes 

à prática de infração ambiental; 

III - Certidão Ambiental de inexistência ou existência nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras 

referentes a infrações ambientais praticadas pelo requerente; 

IV - Certidão Ambiental de inexigibilidade de licenciamento para os empreendimentos e atividades 

mencionados no art. 19, cujo requerimento é facultativo; 



 
V - Certidão Ambiental de conformidade à legislação ambiental relativa a Áreas de Preservação 

Permanente, Reserva Legal e Unidades de Conservação estaduais; 

VI - Certidão Ambiental de indeferimento de licença e demais instrumentos de controle ambiental. 

VII - Certidão Ambiental para corte de vegetação exótica, cujo requerimento é facultativo. 

VIII - Certidão Ambiental de Regularização para atestar a regularidade ambiental de atividades e 

empreendimentos que se instalaram sem a devida licença ou autorização ambiental, a ser emitida após a 

aplicação de sanção pela infração cometida e o cumprimento integral das obrigações ambientais 

determinadas por notificação ou fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta, se for o caso; 

IX - Certidão Ambiental de Regularização de Barramentos para atestar a regularidade ambiental de 

barramentos situados no estado do Rio de Janeiro; 

X - Certidão Ambiental de Faixa Marginal de Proteção para atestar a demarcação de faixa marginal de 

proteção de corpos hídricos estaduais; 

XI - Certidão Ambiental de inexigibilidade de uso insignificante de recursos hídricos estaduais; 

Parágrafo único. A Certidão Ambiental poderá ser concedida em outras situações não relacionadas neste 

artigo, desde que a informação a ser certificada guarde relação com a finalidade institucional do órgão 

ambiental e esse disponha da informação. 

Seção III - Dos Certificados Ambientais 

Art. 44. O Certificado Ambiental - CTA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta 

a conformidade de procedimentos específicos em relação à legislação em vigor, estabelecendo medidas 

de controle ambiental. 

§ 1º O Certificado Ambiental aplica-se aos seguintes casos: 

I - Certificado de Reserva de Disponibilidade Hídrica (Outorga Preventiva): 

certifica a reserva da vazão passível de outorga, possibilitando ao empreendedor o planejamento de 

empreendimentos, com prazo de vigência de, no mínimo, o estabelecido em função do cronograma do 

empreendimento, e, no máximo, de 03 (três) anos; 

II - Certificado de Credenciamento de Laboratório: certifica a capacitação de empresas para a realização 

de análises laboratoriais, de acordo com os parâmetros que especifica, com prazo de vigência de 03 (três) 

anos; 

III - Certificado de Registro para Medição de Emissão Veicular: certifica a capacitação de pessoa física 

ou jurídica para executar medições de emissões veiculares, para atendimento ao Programa de 

Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel e outros programas 

similares que venham a ser instituídos, com prazo de vigência de 1 (um) ano; 

IV - Certificado de Controle de Agrotóxicos: certifica o cadastramento de produtos agrotóxicos 

(desinfestantes domissanitários, de uso não agrícola, de uso veterinário e outros biocidas) para comércio 

e uso no Estado, com prazo de vigência em função da validade do registro do produto pelos órgãos 

federais; controla a comercialização de agrotóxicos por empresas sediadas ou não no estado do Rio de 

Janeiro, o uso de agrotóxicos nas atividades de controle de vetores e pragas urbanas, capina química, 



 
tratamento fitossanitário com fins quarentenários e jardinagem profissional, com prazo de vigência de 4 

(quatro) anos; 

V - Certificado de Registro para Controle de Fauna Sinantrópica: certifica a capacitação de pessoa física 

ou jurídica para prestação de serviços de controle de fauna sinantrópica, com prazo de vigência de 02 

(dois) anos; 

VI - Certificado de Reserva Particular de Patrimônio Natural: certifica a aprovação, de forma definitiva, 

de área como unidade de conservação de proteção integral; 

VII - Certificado de Uso Insignificante de Recursos Hídricos: certifica o uso insignificante de recursos 

hídricos estaduais; 

VIII - Certificado Ambiental de aprovação de área de reserva legal e instituição de servidão ambiental, 

quando se tratar de compensação de reserva legal entre imóveis rurais inscritos no CAR e para fins de 

averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no Registro Geral de Imóveis; 

IX - Certificado Ambiental de cadastramento de área de soltura e monitoramento de animais silvestres, 

não contemplada em licença ambiental; 

§ 2º Regulamento poderá prever outras hipóteses de Certificados Ambientais. 

§ 3º Os certificados ambientais não poderão ser renovados, devendo ser requerido novo instrumento. 

Seção IV - Da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, do Termo de Encerramento e do 

Documento de Averbação. 

Art. 45. A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos - OUT é o ato administrativo mediante o qual 

o órgão ambiental autoriza o uso de recursos hídricos estaduais, superficiais ou subterrâneos, por prazo 

determinado, nos termos e condições que especifica, podendo ser renovada. 

(Revogado pelo Decreto Nº 47550 DE 30/03/2021): 

§ 1º A Outorga, o Certificado de Reserva de Disponibilidade Hídrica e o Certificado de Uso Insignificante 

de Recursos Hídricos serão concedidos no mesmo processo administrativo referente ao licenciamento 

ambiental, a critério do órgão ambiental a ser definido em regulamento específico. 

§ 2º A renovação da outorga referida neste artigo deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 

(cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência, caso em que ela terá seus efeitos prorrogados 

até a manifestação definitiva do órgão ambiental, desde que o empreendedor não tenha dado causa a 

atrasos injustificados no procedimento de renovação. 

Art. 46. O Termo de Encerramento - TE é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta 

a inexistência de passivo ambiental, quando do encerramento de determinado empreendimento ou 

atividade, estabelecendo as restrições de uso da área. 

Art. 47. O Documento de Averbação - AVB é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental 

altera dados constantes de Licença Ambiental ou dos demais instrumentos do SELCA. 

§ 1º As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para 

alteração dos seguintes dados: 

I - titularidade; 



 
II - razão social; 

III - endereço de sede do titular; 

IV - condicionantes, com base em parecer técnico do INEA; 

V - objeto, desde que a sua modificação não aumente a magnitude do impacto ambiental, conforme 

classificação na Tabela do Anexo II, tampouco altere o escopo da atividade principal nem a 

descaracterize. 

§ 2º A hipótese do inciso I também é aplicável às licenças ambientais obtidas preliminarmente pelo Poder 

Público e que sejam posteriormente transferidas para o empreendedor. 

§ 3º As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para 

corrigir erro material. 

§ 4º Os instrumentos comunicados previstos neste Decreto não poderão ser averbados, salvo para corrigir 

erro material. 

CAPITULO V - DA COMPETÊNCIA PARA CONCESSÃO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 

AMBIENTAL 

Art. 48. Será de competência da CECA a concessão e renovação de licença ambiental ou de outro 

instrumento do SELCA nas seguintes hipóteses: 

I - empreendimentos e atividades executados pelo INEA; 

II - empreendimentos e atividades sujeitos à EIA/Rima e previstos nos incisos III, V e XII do art. 1º da 

Lei Estadual nº 1.356/1988; 

III - Licença Prévia - LP e Licença Ambiental Integrada - LAI, nas demais hipóteses de empreendimentos 

e atividades sujeitos à EIA/Rima. 

Parágrafo único. Em se constatando que o empreendimento ou atividade não é capaz de causar 

significativa degradação ambiental, não sendo sujeito, portanto, à EIA/Rima, a competência para a 

expedição das licenças será do Condir, ressalvada a hipótese prevista no inciso I. 

Art. 49. Ressalvada a competência da CECA, a concessão de licença ambiental ou de outro instrumento 

do SELCA será de competência do Condir nas seguintes hipóteses: 

I - empreendimentos e atividades de médio e alto impacto; 

II - Licença de Instalação - LI, Licença de Operação - LO, e suas respectivas renovações, de 

empreendimentos e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente 

e sujeitas à elaboração de EIA/Rima; 

Art. 50. Ressalvada a competência da CECA, a concessão de licença ambiental ou de outro instrumento 

do SELCA para atividades de baixo impacto ambiental será de competência de diretoria específica, 

Presidência ou Superintendências regionais, conforme o caso. 

Art. 51. Da decisão final administrativa, caberá um único recurso, nos casos de indeferimento dos 

instrumentos de controle ambiental, bem como nas hipóteses de sua cassação ou anulação, no prazo de 

15 (quinze) dias, que será apreciado e decidido: 



 
I - pelo Condir, nas decisões proferidas por diretoria específica; 

II - pela CECA, nas decisões proferidas pelo Condir; 

III - pelo Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, nas decisões proferidas pela CECA. 

§ 1º Interposto o recurso administrativo, a autoridade que tiver indeferido o pedido de licenciamento 

ambiental poderá se retratar, caso em que o recurso será prejudicado. 

§ 2º Não será admitido recurso hierárquico impróprio ao Secretário de Estado do Ambiente e 

Sustentabilidade. 

CAPITULO VI - DA ATIVIDADE DE PÓS-LICENÇA, FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES 

Art. 52. As atividades e empreendimentos detentores dos instrumentos SELCA estarão sujeitos à ação de 

pós-licença, consistente na verificação do cumprimento das condições e restrições estabelecidas no 

instrumento de controle ambiental, quando couber, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. 

Art. 53. A fiscalização levará em conta e será diretamente proporcional ao risco e à magnitude dos 

impactos ambientais adversos dos empreendimentos ou atividades, considerando a probabilidade de 

consumação de dano ambiental e/ou a sua gravidade. 

§ 1º Os empreendimentos ou atividades qualificadas como ambientalmente sensíveis, na forma do art. 

17, estarão sujeitos à fiscalização periódica. 

§ 2º Os empreendimentos e atividades que obtiverem a LAC prevista no art. 27 estarão sujeitos à 

fiscalização por amostragem ou sempre que o INEA julgar necessário. 

Art. 54. A atividade de fiscalização e de aplicação de sanções observará, sequencialmente e se as 

circunstâncias do caso concreto assim o permitirem, as seguintes diretrizes ao constatar inconformidades: 

I - persuasão: por meio do diálogo e recomendação de correção da sua conduta ou atividade operacional, 

bem como orientação quanto ao cumprimento da norma; 

II - sanções de advertência; 

III - sanções de multa, apreensão, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação 

de produto, embargo de obra ou atividade, suspensão parcial ou total de das atividades e interdição do 

estabelecimento. 

IV - sanções restritivas de direitos. 

Parágrafo único. A persuasão, bem como a ordem sequencial dos incisos deste artigo não importam, em 

qualquer caso, na impossibilidade da autoridade administrativa aplicar a sanção cabível, bem como as 

medidas de polícia cabíveis necessárias diante do descumprimento da legislação ambiental, observada a 

especificidade de cada situação infracional. 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 55. Os prazos previstos neste Decreto contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia de início e 

incluindo-se o do vencimento. 



 
Art. 56. Regulamentos específicos serão editados pelo CONEMA ou pelo INEA, conforme o caso, a fim 

de disciplinar e complementar aspectos do SELCA, até 25 de agosto de 2021. (Redação do artigo dada 

pelo Decreto Nº 47550 DE 30/03/2021). 

Parágrafo único. Serão editados os seguintes regulamentos: 

I - Regulamento que disciplina as licenças ambientais e seus respectivos documentos exigíveis, bem como 

a aplicação dos critérios de sustentabilidade para fixação de seus prazos de validade; 

II - Regulamento que disciplina os demais instrumentos de controle ambiental e seus respectivos 

documentos exigíveis; 

III - Regulamento que atualiza os critérios para classificação da magnitude dos impactos ambientais; 

IV - Regulamento sobre os valores e o pagamento dos custos de análise dos instrumentos do SELCA; 

V - Regulamento sobre estudos ambientais; 

VI - Regulamento que dispõe sobre impacto ambiental local, para fins do licenciamento municipal. 

Art. 57. Os procedimentos relativos a licenças e aos demais instrumentos de controle ambiental 

atualmente em curso poderão ser convertidos nos novos instrumentos previstos neste Decreto. 

Art. 58. A Licença Ambiental Simplificada - LAS, a Licença Prévia e de Instalação - LPI e a Licença de 

Instalação e de Operação - LIO, ora extintas, permanecerão vigentes com seus respectivos regimes 

jurídicos até o seu termo final. 

Art. 59. A implementação do licenciamento ambiental por meio da Licença Ambiental Comunicada - 

LAC se dará de forma gradual, por tipologia, conforme regulamento. 

Art. 60. A disponibilização no sítio eletrônico dos procedimentos previstos neste Decreto se dará de 

forma gradual, respeitadas as possibilidades fáticas e jurídicas do INEA. 

Art. 61. Este Decreto entra em vigor em 25 de agosto de 2021, revogadas as disposições em contrário, em 

especial o Decreto Estadual nº 44.820, de 02 de junho de 2014 e suas alterações. (Redação do artigo dada 

pelo Decreto Nº 47550 DE 30/03/2021). 

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2019 

WILSON WITZEL  


