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Apresentação

C

om o presente livro LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ
chega ao mercado uma compilação abrangente e atual sobre todas as leis que afetam o meio
ambiente do nosso estado. Esta obra é fundamental
para toda pessoa, instituição e empresa que trabalha na área ambiental. Tanto para representantes
do Executivo, Legislativo e Judiciário, em nível
estadual, como para a economia e o terceiro setor,
ela é leitura obrigatória. E além deste público, ela
também pode interessar às cidadãs e aos cidadãos
que queiram aprofundar-se nesta temática.
Agradecemos ao Alexandre Aguiar Maia por
compilar esta coleção de leis, a qual representa a
primeira publicação exclusivamente digital do Escritório Fortaleza da Fundação Konrad Adenauer.
Será possível baixar o texto gratuitamente do sítio
www.sustentavel.inf.br. Esta obra representa o início de uma série digital, com a qual pretendemos
reduzir o consumo de papel do Escritório Fortaleza
da FKA; será o leitor mesmo quem decide qual
parte do texto ele precisa e vai imprimir. O conceito de publicações online foi desenvolvido como
conseqüência do balanço ambiental, elaborado
anualmente pelo Escritório FKA - Fortaleza sobre
a utilização de recursos e a emissão de dióxido de

carbono causada por viagens aéreas de trabalho e o
consumo de energia do escritório.
Ressalta-se também a contribuição da presente
obra para a implementação do Estado de Direito,
sendo este um dos pilares do trabalho da Fundação
Konrad Adenauer. Legislação deve ser conhecida e
aplicada. É neste contexto que o Escritório FKA
- Fortaleza, nos últimos anos, publicou diferentes
obras sobre a legislação hídrica no Nordeste do
Brasil. Em 2004 foi lançada a obra fundamental
LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO CEARÁ: COLETÂNEAS E COMENTÁRIOS, organizada por Alexandre Aguiar
Maia. Agora, com a publicação sobre a legislação
ambiental, o leitor interessado terá uma obra ainda
mais abrangente à disposição. Resta-nos somente
desejar que ela conquiste a muitos amigos leitores.
Finalizamos informando que será lançado em breve
um livro sobre a legislação ambiental de Fortaleza.
Graças a este trabalho será possível consultar o
exemplo do nosso município.

Dr. Klaus Hermanns

Diretor do Escritório Fortaleza
da Fundação Konrad Adenauer
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Lei nº 11.994, de 20 de julho de 1992 - Dispõe sobre a
adição de agentes repulsivos os produto adesivo químico de
contato à base de borracha sintética e natural e solventes
aromáticos, e dá outras providências.
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará
- ADAGRI
Lei nº 13.496, de 02 de julho de 2004 – Dispõe sobre a
organização do Sistema de Defesa Agropecuária e a criação
da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará
- ADAGRI, e dá outras providências.
Agropecuária Orgânica
Lei nº 13.523, de 28 de setembro de 2004 - Cria e disciplina
o Programa de Incentivo à Agropecuária Orgânica.
Agrotóxicos
Lei nº 12.228, de 09 de dezembro de 1993 - Dispõe sobre o
uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento
dos agrotóxicos, seus componentes e afins bem como sobre
a fiscalização do uso, de consumo, do comércio, do armazenamento e do transporte interno desses produtos.
Decreto nº 23.705, de 08 de junho de 1995 - Regulamenta a Lei nº 12.228, de 09 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio
e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e
afins bem como sobre a fiscalização do uso, de consumo, do
comércio, do armazenamento e do transporte interno desses produtos e dá outras providências.
Apreensão de Animais
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jurisdição do DERT/CE e dá outras providências.
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a circulação e porte de cães da raça Pitt-Bull e dá outras
providências.
Lei nº 13.613, de 28 de junho de 2005 - Dispõe sobre a
proibição, no Estado do Ceará, de utilização, perseguição,
destruição, caça, apanha, coleta ou captura de exemplares
da fauna criticamente ameaçada de extinção.

Áreas de Proteção Ambiental
Lei nº 13.688, de 24 de novembro de 2005 - Estabelece
diretrizes e condicionantes ambientais para a constituição de
condomínios de qualquer natureza e edificações para serviços de hospedagem, hotelaria e lazer, na Área de Proteção
Ambiental da Serra de Baturité, e dá
outras providências.
Decreto nº 20.956, de 18 de setembro de 1990 – Dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Serra
de Baturité, neste Estado, e adota outras providências.
Decreto nº 22.427, de 09 de março de 1993 - Altera a redação do caput do art. 1º do decreto estadual nº 20.956,
de 18 de setembro de 1990.
Decreto nº 24.957, de 05 de junho de 1998 - Dispõe sobre
a criação das Áreas de Proteção Ambiental – APA’s do Lagamar do Cauípe, no município deaucaia, e do Pecém, em São
Gonçalo do Amarante, e adota outras providências.
Decreto nº 24.959, de 05 de junho de 1998 - Dispõe sobre
a criação da Área de Proteção Ambiental – APA da Serra
de Aratanha, nos municípios de Maranguape, Pacatuba e
Guaiúba e adota outras providências.
Decreto nº 25.354, de 26 de janeiro de 1999 - Dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental – APA da
Bica do Ipu, no município de Ipu, Estado do Ceará, e adota
outras providências.
Decreto nº 25.355, de 26 de janeiro de 1999 - Dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental – APA da
Lagoa do Uruaú, no município de Beberibe, Estado do
Ceará, inclui representatividade nos Comitês Gestores das
APAs de Baturité, de Aratanha, de Pecém e do Lagamar do
Cauípe e adota outras providências.
Decreto nº 25.413, de 29 de março de 1999 - Dispõe sobre
a criação da Área de Proteção Ambiental – APA do Estuário
do Rio Ceará, localizada na divisa dos municípios de
Fortaleza e Caucaia e adota outras providências.
Decreto nº 25.414, de 29 de março de 1999 - Dispõe sobre
a criação da Área de Proteção Ambiental – APA do Estuário
do rio Mundaú, localizada na divisa dos municípios de
Itapipoca e Trairí, e adota outras providências.
Decreto nº 25.416, de 29 de março de 1999 - Dispõe sobre
a criação da Área de Proteção Ambiental do Estuário do
Rio Curú, localizada na divisa dos municípios de Paracuru
e Paraipaba e adota outras providências.
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Decreto nº 25.417, de 29 de março de 1999 - Dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental – APA das
Dunas da Lagoinha, no município de Paraipaba, e adota
outras providências.
Decreto nº 25.418, de 29 de março de 1999 - Dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental das Dunas
do Paracuru, no município de Paracuru e adota outras
providências.
Decreto nº 25.778, de 15 de fevereiro de 2000 - Dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) do rio
Pacoti, nos municípios de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz e dá
outras providências.
Decreto nº 25.975, de 10 de agosto de 2000 - Dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental - Apa da
Lagoa da Jijoca, localizada entre os municípios de Jijoca
de Jericoacoara e Cruz, Estado do Ceará e adota outras
providências.
Decreto nº 27.216, de 17 de outubro de 2003 - Dispõe
sobre a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité.
Decreto nº 27.290, de 15 de dezembro de 2003 - Altera o
Decreto Estadual nº 20.956, de 18 de setembro de 1990,
que dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental
da Serra de Baturité.
Decreto nº 27.462, de 04 de junho de 2004 - Dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção
Ambiental da Lagoa de Jijoca, nos municípios de Jijoca de
Jericoacoara e Cruz.
Decreto nº 27.463, de 04 de junho de 2004 - Dispõe sobre
a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe, no município de Caucaia.
Decreto nº 27.464, de 04 de junho de 2004 - Dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção
Ambiental da Serra da Aratanha, que abrange os municípios
de Maranguape, Pacatuba e Guaiúba.
Decreto nº 27.465, de 04 de junho de 2004 - Dispõe sobre
a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará, que abrange os municípios
de Fortaleza e Caucaia.
Instrução Normativa nº 01/91, de 22 de março de 1991Estabelece as normas reguladoras da implantação da Área
de Proteção Ambiental da Serra de Baturité.
Instrução Normativa nº 02/99, de 15 de outubro de 1999
- Define normas para o gerenciamento da Área de Proteção
Ambiental - APA da Lagoa do Uruaú.
Instrução Normativa nº 03/99, de 15 de outubro de 1999
- Define normas para o gerenciamento da Área de Proteção
Ambiental - APA do PECÉM.
Portaria SEMACE nº 031/99, de 26 de fevereiro de 1999
– Dispõe sobre a formação e composição do Comitê Gestor
da APA da Serra de Aratanha.
Portaria SEMACE nº 172/99, de 21 de setembro de
1999 – Dispõe sobre a formação e composição do Comitê Gestor da Área de Proteção Ambiental – APA da
Lagoa do Uruaú.

Portaria SEMACE nº 205/99, de 15 de outubro de 1999
– Aprova os regimentos internos das Áreas de Proteção Ambiental – APAs da Serra de Aratanha e da Lagoa do Uruaú.
Portaria SEMACE nº 057/2001, de 23 de março de 2001
- Dispõe sobre a formação e composição do Comitê
Gestor da Área de Proteção Ambiental - APA da Serra de
Baturité.
Portaria SEMACE nº 171/2001, de 15 de agosto de
2001 - Dispõe sobre a formação e composição do Comitê
Gestor da Área de Proteção Ambiental – APA do Lagamar
do Cauípe.
Auditoria Ambiental
Lei nº 12.148, de 29 de julho de 1993 - Dispõe sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras providências.
Lei nº 12.685, de 09 de maio de 1997 - Altera dispositivos
da Lei nº 12.148 de 29.07.93, que dispõe sobre Auditorias
Ambientais no Estado do Ceará.
Biotecnologia e Engenharia Genética
Lei nº 11.991, de 13 de julho de 1992 - Dispõe sobre o papel do Estado do Ceará no tocante à realização de pesquisas,
experiências, testes e atividades na área de biotecnologia
e energia genética, desenvolvidas por entidades privadas
nacionais ou estrangeiras, ou ainda cientistas isoladas.
Caatinga
Decreto nº 27.747, de 28 de março de 2005 - Institui
Grupo de Trabalho no âmbito da administração estadual,
com o objetivo de elaborar o Projeto de Conservação e Gestão
Sustentável do Bioma Caatinga em conformidade com o
que estabelece o PDF-B, e dá outras providencias.
Capinação Química
Lei nº 12.584, de 09 de maio de 1996 - Proíbe o uso de
capinação química no Estado do Ceará.
Capital do Caju
Lei nº 13.611, de 28 de junho de 2005 - Reconhece o
município de Pacajus como a capital do caju do Estado
do Ceará.
Cidade das Flores
Lei nº 13.753, de 11 de abril de 2006 - Denomina a cidade
de São Benedito como “a Cidade das Flores”.
Coleta seletiva e reciclagem de lixo
Lei nº 12.225, de 06 de dezembro de 1993 - Considera a coleta
seletiva e a reciclagem de lixo como atividades ecológicas de
relevância social e de interesse público no Estado.
Comitês Estaduais da Reserva da Biosfera
Decreto nº 27.434, de 28 de abril de 2004 - Dispõe sobre
a criação do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da
Caatinga e dá outras providências.
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Decreto nº 27.622, de 19 de novembro de 2004 - Dispõe
sobre a criação do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica e dá outras Providências.

volver e controlar as condições de saneamento e uso das águas
da bacia hidrográfica do rio Maranguapinho e cria o Fundo
Intermunicipal do Consórcio do rio Maranguapinho.

Compensação Ambiental por dano ao meio ambiente
Resolução nº 09, de 29 de maio de 2003 – Institui no
âmbito da Política Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará o compromisso de compensação ambiental
por danos causados ao meio ambiente e pela utiliza-ão de
recursos ambientais.

Defesa Sanitária Vegetal
Lei nº 13.066, de 17 de outubro de 2000 – Dispõe sobre
a defesa sanitária vegetal no Estado do Ceará e dá outras
providências.
Decreto nº 26.370, de 11 de setembro de 2001 - Aprova o
regulamento da Lei nº 13.066, de 17 de outubro de 2000.
Decreto nº 26.719, de 20 de agosto de 2002 - Proíbe a entrada de cucurbitáceas na região de Aracati, Icapuí, Itaiçaba,
Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Russas e Quixeré.

Conferência Estadual do Meio Ambiente
Decreto nº 27.215 , de 17 de outubro de 2003 - Institui
a Conferência Estadual do Meio Ambiente e da outras
providências.
Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA
Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987 - Dispõe sobre a
Política Estadual do Meio Ambiente, e cria o Conselho
Estadual do Meio Ambiente – COEMA, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE e dá
outras providências.
Lei nº 11.678, de 23 de maio de 1990 - Acrescenta competência ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, estabelecidas pela Constituição do Estado do Ceará e pela Lei
nº 11.564, de 26 de junho de 1980.
Lei nº 12.910, de 09 de junho de 1999 - Alteração o art.
3º, seu parágrafo único e o art. 4º da Lei nº 11.411, de
28 de dezembro de 1987 e dá outras providências.
Decreto nº 23.157, de 08 de abril de 1994 - Aprova o
Regimento Interno do Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA.
Resolução nº 13, de 30 de julho de 1998 – Determina que
os Conselheiros titulares do COEMA serão notificados da
entrega, junto à SEMACE, dos EIA e dos RIMA, no prazo
de cinco dias úteis contados da publicação, em jornal de
grande circulação do aviso de depósito dos mesmos junto à
SEMACE e dá outras providências.
Resolução nº 16, de 25 de novembro de 1999 – Determina
que as três Organizações Não Governamentais ambientalistas que farão parte do colegiado do COEMA deverão
representar a sociedade civil cearense em defesa do meio
ambiente ecologicamente equilibrado e da sadia qualidade
de vida da população, estabelece critérios de seleção e dá
outras providências.
Consórcio Público de Cooperação do
Rio Maranguapinho
Lei Complementar nº 43, de 29 de junho de 2004 Disciplina o Consórcio Público de Cooperação entre os
municípios de Caucaia, Fortaleza, Maracanaú e Maranguape,
autorizando a gestão associada de serviços públicos para desen-

Desertificação
Decreto nº 28.383, de 8 de setembro de 2006 - Institui
Grupo de Trabalho Multiparticipativo para o Combate às
Causas e Efeitos da Desertificação no Estado do Ceará, e
dá outras providências.
Educação Ambiental
Lei nº 11.492, de 23 de setembro de 1988 - Estabelece
tópicos para a programação de atividades escolares da
Rede Pública Estadual e dá outras providências.
Lei nº 12.367, de 18 de novembro de 1994 - Regulamenta
o Artigo 215, Parágrafo 1º item (g) e o Artigo 263 da
Constituição Estadual que instituí as atividades de Educação Ambiental, e dá outras providências.
Lei nº 13.077, de 13 de dezembro de 2000 - Autoriza a Secretaria da Educação Básica a instituir a Semana Educacional
de Proteção aos Animais e dá outras providências.
Decreto nº 26.465, de 11 de dezembro de 2001 – Cria
a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do
Estado do Ceará e dá outras providências.
Decreto nº 27.028, de 02 de maio de 2003 - Aprova o
regimento interno da Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental do Estado do Ceará.
Decreto nº 27.482, de 14 de julho de 2005 - Altera dispositivos do Decreto nº 26.465, de 11 de dezembro de 2001,
e dá outras providências.
Embalagens Espumadas
Lei nº 12.329, de 15 de julho de 1994 - Proíbe a utilização de embalagens descartáveis espumadas, no território
estadual, trecho como agente expansor o clorofluorcarbono
e dá outras providências.
Estação Ecológica do Pecém
Decreto nº 25.708, de 17 de dezembro de 1999 - Declara
de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Estado
do Ceará, as áreas de terra que indica, situadas nos municípios de Caucaia e de São Gonçalo doAmarante, no Estado
do Ceará, e dá outras providências.
Estância Termo-mineral
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Lei nº 3.894 de 19 de novembro de 1957 - Reconhece a
Fonte do Caldas situado no Município de Barbalha, como
estância termo-mineral e dá outras Providências.
Fauna em extinção
Ver em Apreensão de animais (Lei nº 13.613, de 28 de junho
de 2005 - Dispõe sobre a proibição, no Estado do Ceará, de utilização, perseguição, destruição, caça, apanha,
coleta ou captura de exemplares da fauna criticamente
ameaçada de extinção.
Fiscalização Ambiental
Portaria SEMACE nº 202/99, de 13 de outubro de 1999
- Estabelece normas administrativas necessárias à regulamentação do procedimento de fiscalização, autuação e prazos,
concedidos pelos Departamentos Técnicos e Florestal e
Procuradoria Jurídica para comparecimento à SEMACE,
aos responsáveis pela infração ambiental.
Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA
Lei Complementar nº 48, de 19 de julho de 2004 – Cria
o Fundo e o Conselho Estadual Gestor do Meio Ambiente
– FEMA, e dá outras providências.
Decreto nº 27.719, de 07 de março de 2005 - Regulamenta a
Lei Complementar nº 48, de 19 de julho de 2004, que cria o Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA, o Conselho Gestor
e revoga o Decreto nº 27.564, de 17 de setembro de 2004.
Gás Natural
Lei nº 11.871, de 05 de novembro de 1991 - Dispõe sobre o uso de Gás Natural da frota de transporte coletivo na
Região Metropolitana.
Decreto nº 22.140, de 15 de setembro de 1992 - Regulamenta a Lei nº 11.871, de 05 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o uso de gás natural na frota de transportes
coletivos da Região Metropolitana de Fortaleza .....
Gerenciamento Costeiro
Lei nº 13.796, de 30 de junho de 2006 - Institui a Política
Estadual de Gerenciamento Costeiro, e o Plano Estadual
de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências.
Portaria SEMACE nº 080/99, de 17 de novembro de
1999 – Dispõe sobre a formação e composição do Grupo
de Trabalho de Gerenciamento Costeiro da Costa Oeste do
Estado do Ceará – Setor III.
Resolução nº 01, de 24 de fevereiro de 2005 - Dispõe
sobre as Unidades Geoambientais e Acidentes Geográficos
da Zona Costeira do Estado do Ceará para fins de gerenciamento costeiro e licenciamento ambiental no âmbito
da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
– SEMACE e dá outras providências.
Impactos Ambientais na construção de barragens
Lei nº 12.524, de 19 de dezembro de 1995 - Considera impacto
sócio-ambiental relevante os projetos de construção de barragens

e deslocamento das populações habitantes na área a ser inundada
pelo lago formado pela obra e dá outras providências.
Resolução nº 04, de 18 de julho de 1996 - Considera
impacto ambiental relevante sobre o meio sócio-econômico em projetos de construção de barragens no Estado
do Ceará, o deslocamento de populações que habitam a
área a ser inundada pelo lago formado pela respectiva
obra, acrescida das suas respectivas faixas de proteção e
dá outras providências.
Lançamento de Efluentes
Portaria SEMACE nº 097/96, de 03 de abril de 1996
- Estabelece as condições para lançamento dos efluentes líquidos gerados em qualquer fonte poluidora, pelas indústrias
instaladas em Distrito Industrial dotado de Sistema Público
de esgoto provido de Estação de Tratamento.
Portaria SEMACE nº 151/2002, de 25 de novembro de
2002 – Dispõe sobre normas técnicas e administrativas
necessárias à execução e acompanhamento do automonitoramento de efluentes líquidos industriais.
Portaria SEMACE nº 154/2002, de 22 de julho de 2002
- Dispõe sobre padrões e côndições para lançamento de
efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras.
Licenciamento Ambiental
Portaria SEMACE nº 201/99, de 13 de outubro de 1999
- Estabelece normas técnicas e administrativas necessárias à
regulamentação do sistema de licenciamento de atividades
utilizadoras de recursos ambientais no território do Estado
do Ceará.
Portaria SEMACE nº 159/2002, de 02 de agosto de 2002
- Dispõe sobre o cadastramento de profissionais e empresas submetido à análise da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE, regulamenta a Resolução do
Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA nº 08,
de 1º de outubro de 1996 e dá providências.
Resolução nº 08, de 01 de outubro de 1996 – Determina
que o EIA e respectivo RIMA, solicitados pela SEMACE,
deverão ser executados por equipe multidisciplinar qualificada e devidamente cadastrada no Departamento Técnico
– DETEC e dá outras providências.
Resolução nº 20, de 10 de dezembro de 1998 – Determina que os municípios que disponham de sistema de gestão
ambiental poderão celebrar com o Estado, através da
SEMACE, com a intervenção da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SDU, convênio de
cooperação técnica e administrativa, com a finalidade de
que o licenciamento ambiental das atividades de impacto
local e a correspondente fiscalização sejam realizados pela
esfera municipal e dá outras providências.
Resolução nº 01, de 28 de fevereiro de 2000 - Determina
que a licença ambiental deverá ser afixada na área, em local
de fácil visualização, durante as três fases da licença (prévia,
de instalação e de operação), através de placa indicativa do
licenciamento.
Resolução nº 03, de 28 de fevereiro de 2000 – Aprova o
Parecer Técnico da SEMACE Nº 88/2000 – NUCAM/CO-

•11•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

PAM, que estabelece critérios para elaboração de estudos
ambientais exigíveis na implantação de Mini-distritos
Industriais no Estado do Ceará.
Resolução nº 07, de 27 de julho de 2000 – Determina
que seja exigido dos profissionais prestadores de serviços nos
processos envolvendo estudos ambientais e que sejam ligados
ao sistema CONFEA/CREA, prova de registro ou visto
no CREA/CE e dá outras providências.
Resolução nº 08, de 15 de abril de 2004 - Institui os critérios
de remuneração dos custos operacionais e de análise do licenciamento e autorização ambiental de atividades modificadoras
do meio ambiente no território do Estado do Ceará.
Licenciamento Ambiental de Empreendimentos de
Cultivo de Camarão
Resolução nº 02, de 27 de março de 2002 – Estabelece
normas específicas para o licenciamento ambiental de
empreendimentos de cultivo de camarões.
Resolução nº 12, de 29 de agosto de 2002 - Dispõe sobre
o licenciamento de atividade de carcinicultura para empreendimento de pequeno porte.
Licenciamento Ambiental de Postos de Serviços
Lei nº 12.621, de 26 de agosto de 1996 - Cria a obrigatoriedade em executar medidas preventivas de proteção
ao meio ambiente nos postos de serviços, especialmente no
sistema de combustíveis.
Lei nº 12.703, de 19 de junho de 1997 - Altera a Lei nº
12.621, de 26 de agosto de 1996, acrescenta os parágrafos
3º, 4º, 5º, 7º, 8º e 9º no Art. 6º, dá nova redação ao Art.
8º e dá outras providências.
Portaria SEMACE nº 257/96, de 01 de novembro de 1996
– Estabelece as normas administrativas necessárias à regulamentação do licenciamento ambiental para funcionamento
de postos de serviços.
Medalha Chico Mendes
Lei nº 11.564, de 26 de junho de 1989 - Institui a MEDALHA CHICO MENDES e dá outras providências.
Nascentes
Lei nº 12.522, de 15 de dezembro de 1995 – Define
como área especialmente protegida as nascentes e olhos
d’água e a vegetação natural no seu entorno e dá outras
providências.
Ocupação das margens das rodovias estaduais
Lei nº 10.360, de 05 de dezembro de 1979 - Determina
providências quanto à arborização das margens das rodovias
estaduais.
Lei nº 13.327, de 15 de julho de 2003 - Dispõe sobre a
utilização e ocupação das faixas de domínio nas rodovias
estaduais e rodovias federais delegadas ao Estado do Ceará
e dá outras providências.
Parcelamento do Solo
Lei nº 12.521, de 15 de dezembro de 1995 - Define as áreas

de interesse especial do Estado do Ceará para efeito do
exame e anuência prévia de projetos de parcelamento do
solo para fins urbanos na forma do Art. 13, inciso I da Lei
Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e dá outras
providências.
Parque do Cocó
Decreto nº 20.253, de 05 de setembro de 1989 - Declara
de interesse social para fins de desapropriação as áreas de
terra que indica e dá outras providências ........
Decreto nº 22.587, de 08 de junho de 1993 - Declara de
interesse social, para fins de desapropriação as áreas que
indica e dá outras providências.
Parque Ecológico de Guaramiranga
Decreto nº 13.129, de 20 de fevereiro de 1979 - Cria o Parque Ecológico de Guaramiranga e dá outras providências.
Parque Estadual das Carnaúbas
Decreto nº 28.154, de 15 de fevereiro de 2006 - Dispõe
sobre a criação do Parque Estadual das Carnaúbas, e dá
outras providências.
Parque Marinho
Lei nº 12.717, de 05 de setembro de 1997 - Cria o Parque
estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio e dá outras
providências.
Portaria SEMACE nº 192/98, de 11 de dezembro de 1998
- Estabelece normas para a regulamentação do Parque
Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio.
Pilhas
Lei nº 12.944, de 27 de setembro de 1999 - Dispõe sobre o descarte de pilhas de até 9 (nove) volts, de baterias
de telefone celular e de artefatos que contenham metais
pesados e dá outras providências.
Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca
e Aqüicultura
Lei nº 13.497, de 06 de julho de 2004 - Dispõe sobre
a Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca e
Aqüicultura, cria o Sistema Estadual da Pesca e da Aqüicultura – SEPAQ, e dá outras providências.
Decreto nº 28.348, de 14 de agosto de 2006 - Institui
Grupo de Trabalho para Definição de Parâmetros Limnológicos de Referência para o Desenvolvimento da Atividade
de Aquicultura no Estado do Ceará.
Política Estadual do Meio Ambiente
Ver em Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA
(Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987 – Dispõe
sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, e cria o
Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA, a
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE e dá outras providências).
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Ver em Compensação Ambiental por dano ao meio
ambiente(Resolução nº 09, de 29 de maio de 2003 – Institui no âmbito da Política Estadual do Meio Ambiente do
Estado do Ceará o compromisso de compensação ambiental
por danos causados ao meio ambiente e pela utilização
de recursos ambientais.
Política Estadual de Resíduos Sólidos
Lei nº 13.103, de 24 de janeiro de 2001 - Dispõe sobre
a Política Estadual de Resíduos sólidos e dá providências
correlatas.
Decreto nº 26.604, de 16 de maio 2002 - Regulamenta a
Lei nº 13.103, de 24 de janeiro de 2001, que dispõe sobre a
Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará.
Política Florestal
Lei nº 12.488, de 13 de setembro 1995 - Dispõe sobre a Política Florestal do Estado do Ceará e dá outras providências.
Decreto nº 23.876, de 04 de outubro de 1995 - Cria o
Comitê de Desenvolvimento Florestal do Ceará e dá outras
providências.
Decreto nº 24.216, de 09 de setembro de 1996 - Cria o
parque Botânico do Ceará e dá outras providências.
Decreto nº 24.221, de 12 de setembro de 1996 -Regulamenta a Lei nº 12.488 de 13 de setembro de 1995, que
dispõe sobre a Política Florestal do Estado do Ceará.
Decreto nº 25.777, de 15 de fevereiro de 2000 - Dispõe
sobre a criação do Corredor Ecológico do Rio Pacoti, no
trecho da ponte velha da CE-040 até a cota 600(RN-IBGE)
da serra de Baturité ligando as APA’S do rio Pacoti e da
Serra de Baturité, abrangendo os municípios de Aquiraz,
Itaitinga, Pacatuba, Horizonte, Pacajus, Acarape e redenção
e dá outras providências.
Decreto nº 27.413, de 30 de março de 2004 – Dispõe
sobre a instituição da Carnaúba como árvore símbolo do
Estado do Ceará, e dá outras providências
Decreto nº 27.596, de 20 de outubro de2004 - Dispõe
sobre a criação do Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos incêndios
Florestais – PREVINA.
Decreto nº 27.748, de 28 de março de 2005 - Altera
dispositivos do Decreto nº 27.596, de 20 de outubro de
2004, e dá outras providências.
Instrução Normativa nº 01/99, de 04 de outubro de 1999
- Normatiza os procedimentos administrativos para a exploração florestal, o uso alternativo do solo e para a queima
controlada das florestas e demais formas de vegetação em
todo o Estado do Ceará e dá outras providências.
Instrução Normativa nº 001/2000, de 01 de março de
2000 - Obriga a reposição florestal para exploração, utilização, transformação ou consumo de matéria-prima florestal
do Estado do Ceará e dá outras providências.
Instrução Normativa nº 002/2000, de 03 de julho de
2000 - Dispõe sobre o selo de transporte de matéria-prima

de origem florestal, o cadastro e o registro de pessoas físicas
e jurídicas consumidoras de matéria-prima florestal e dá
outras providências.
Instrução Normativa nº 01/01, de 11 de maio de 2001 Retifica a Instrução Normativa nº 01/99, de 04 de outubro
de 1999, que trata dos procedimentos administrativos para a
exploração florestal; a Instrução Normativa nº 01/00, de 01 de
março de 2000, que trata da reposição florestal e a Instrução
Normativa nº 02/00, de 03 de julho de 2000, que trata do
transporte de matéria-prima de origem florestal.
Instrução Normativa nº 001/2003, 15 de agosto de 2003
- Regulamenta as normas para expedição de autorização
ou licenciamento das atividades ligadas a supressão total
ou parcial de vegetação em todo Estado do Ceará ........
Portaria SOMA nº 63/2005, de 04 de maio de 2005
- Aprova o Regimento Interno do Comitê Estadual de
Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e
Combate aos Incêndios Florestais - PREVINA.
Poluentes Atmosféricos
Lei nº 12.494, de 04 de outubro de 1995 - Dispõe sobre a
fiscalização e o controle de emissão de poluentes atmosféricos por veículos automotores no Estado do Ceará....
Lei nº 12.529, de 21 de dezembro de 1995 - Dispõe sobre
a obrigatoriedade do uso do espelho sensor de vazamento
de gás em estabelecimentos comerciais, industrias e prédios
residenciais no Estado do Ceará.
Lei nº 12.533, de 21 de dezembro de 1995 - Altera e
acrescenta dispositivos a Lei nº 12.494/95, na foram que
indica e dá outras providências.
Decreto nº 20.764, de 08 de junho de 1990 - Dispõe sobre
os padrões de qualidade do ar no território cearense, para fins
de prevenção e controle da poluição atmosférica de veículos
automotores do ciclo diesel.
Decreto nº 24.207, de 30 de agosto de 1996 - Regulamenta
as Leis 12.494 de 04 de outubro de 1995 e 12.533 de 21
de dezembro de 1995, que dispõem sobre a fiscalização e
controle de emissão de poluentes atmosféricos por veículos
automotores no Estado do Ceará.
Portaria SEMACE nº 044/96, de 02 de fevereiro de 1996
- Estabelece novos critérios e define estratégias para a
execução do Programa FUMAÇA NEGRA de prevenção, controle e recuperação da qualidade do ar na Região
Metropolitana de Fortaleza.
Prêmio Ambientalista Joaquim Feitosa
Decreto nº 27.781, de 26 de abril de 2005 - Dispõe sobre
a instituição do “Prêmio Ambientalista Joaquim Feitosa”,
e dá outras providências.
Prêmio Sensibilidade Ambiental
Ver em Selo Município Verde (Lei nº 13.304, de 19 de
maio de 2003 - Dispõe sobre a criação e implementação
do “Selo Município Verde” e do “Prêmio Sensibilidade
Ambiental”, e dá outras providências).
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Ver em Selo Município Verde (Decreto nº 27.074, de
02 de junho de 2003 – Dispõe sobre a aprovação do regulamento do Comitê Gestor do Selo Município Verde e
do Prêmio Sensibilidade Ambiental).
Previna
Ver em Política Florestal (Decreto nº 27.596, de 20 de outubro de2004 - Dispõe sobre a criação do Comitê Estadual
de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e
Combate aos incêndios Florestais – PREVINA).
Ver em Política Florestal (Decreto nº 27.748, de 28 de
março de 2005 – Altera dispositivos do Decreto nº 27.596,
de 20 de outubro de 2004, e dá outras providências).
Ver em Política Florestal (Portaria SOMA nº 63/2005,
de 04 de maio de 2005 – Aprova o Regimento Interno
do Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais
– PREVINA).
Publicação das Licenças Ambientais
Lei nº 12.227, de 06 de dezembro de 1993 - Determina a
publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará a relação
mensal das concessões de licença ambiental, e dá outras
providências.
Qualidade e controle da água
Lei nº 10.148, de 02 de dezembro de 1977 - Dispõe sobre
a preservação e controle dos recursos hídricos, existentes
no Estado e dá outras providências.
Lei nº 12.249, de 06 de janeiro de 1994 - Dispõe sobre
a limpeza e higienização dos reservatórios de água para
fins de manutenção dos padrões de potabilidade e dá
outras providências.
Decreto nº 14.535, de 02 de julho de 1981 - Dispõe sobre a
preservação e o controle dos Recursos Hídricos, regulamentando a Lei nº 10.148, de dezembro de 1977.
Rejeitos Radioativos e Resíduos Químicos
Lei nº 11.423, de 08 de janeiro de 1988 - Proíbe no território cearense o depósito de rejeitos radioativos.
Lei nº 11.475, de 06 de julho de 1988 - Dá a nova redação
ao art. 1º da Lei nº 11.423, de 08 de janeiro de 1988.
Reservas Ecológicas Particulares
Decreto nº 24.220, de 12 de setembro de 1996 - Dispõe
sobre o reconhecimento das Reservas Ecológicas Particulares
por Destinação de seu proprietário e dá outras providências.
Portaria SEMACE nº 026/97, de 29 de janeiro de 1997
– Estabelece normas administrativas necessárias a instituição
e reconhecimento da Reserva Ecológica Particular, como
Unidade de Conservação, localizada em imóvel de propriedade particular .

Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
- SOMA
Lei nº 13.093, de 08 de janeiro de 2001 - Cria na estrutura
do Poder Executivo Estadual a Secretaria da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente, extingue a Ouvidoria-Geral, altera as
competências da Secretaria da Infra Estrutura, vincula a
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE,
e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará – ARCE à nova secretaria de estado, modifica as Leis nºs 12.786, de 30 de dezembro de 1997 e 12.961,
de 3 de novembro de 1999, e dá outras providências.
Decreto nº 26.178, de 30 de março de 2001 - Dispõe
sobre a finalidade, estrutura organizacional, distribuição de cargos de direção e assessoramento da Secretaria da
Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente (SOMA), instituída
pela Lei nº 13.093, de 08 de janeiro de 2001.
Decreto nº 27.071, de 02 de junho de 2003 - Dispõe
sobre a competência, estruturaorganizacional e denominação dos cargos de direção e assessoramento
superior da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente (SOMA).
Decreto nº 28.106, de 24 de janeiro de 2006 - Aprova o
Regulamento da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente (SOMA), e dá outras Providências.
Selo Município Verde
Lei nº 13.304, de 19 de maio de 2003 - Dispõe sobre a
criação e implementação do “Selo Município Verde” e do
“Prêmio Sensibilidade Ambiental”, e dá outras providências.
Decreto nº 27.073, de 02 de junho de 2003 - Dispõe sobre
a criação do Comitê Gestor do Selo Município Verde e dá
outras providências.
Decreto nº 27.074, de 02 de junho de 2003 - Dispõe sobre
a aprovação do regulamento do Comitê Gestor do Selo
Município Verde e do Prêmio Sensibilidade Ambiental.
Selo Verde do Ceará
Lei nº 12.974, de 15 de dezembro de 1999 - Dispõe sobre
a criação e implantação do Selo Verde do Ceará, e dá outras
providências.
Semana Estadual da Água
Lei nº 13.071, de 21 de novembro de 2000 - Institui a
“Semana Estadual da Água” no Estado do Ceará e dá outras
providências.
Semi-árido
Decreto nº 27.760, de 12 de abril de 2005 - Cria o
Grupo de Articulação Interinstitucional Permanente para
Convivência e Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido
– GRISA e dá outras providências.
Sistema de Defesa Agropecuária
Ver em Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Ceará - ADAGRI (Lei nº 13.496, de 02 de julho de 2004
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– Dispõe sobre a organização do Sistema de Defesa Agropecuária e a criação da Agência de Defesa Agropecuária do
Estado do Ceará - ADAGRI, e dá outras providências).
Sprays de CFC
Lei nº 11.482, de 20 de julho de 1988 - Proíbe no âmbito
do Estado do Ceará, o uso de “sprays” que contenham
clorofluorcarbono.
Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE
Ver em Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA
(Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987 – Dispõe
sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, e cria o
Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA, a
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE e dá outras providências).
Lei nº 12.274, de 05 de abril de 1994 - Altera a redação dos
artigos que específica da Lei nº 11.411, de 28 de dezembro
de 1987, acrescenta outros e dá outras providências.
Decreto nº 21.882, de 16 de abril de 1992 - Aprova o regulamento da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
e dá outras providências.
Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro de 1998 - Altera o
Regulamento da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, estabelecido pelo Decreto nº 21.882, de
16 de abril de 1992, e dá outras providências.
Decreto nº 25.688, de 24 de novembro de 1999 - Dispõe
sobre a estrutura organizacional e distribuição de cargos
de direção e assessoramento da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente (SEMACE) e dá outras providências.
Resolução nº 07, de 06 de fevereiro de 1990 - Institui o
Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos
de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas
físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria sobre problemas ecológicos e, ainda,
à elaboração de projetos, fabricação, comercialização,
instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos
e afins destinados ao controle de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras.
Ver em Licenciamento Ambiental(Resolução nº 08,
de 01 de outubro de 1996 – Determina que o EIA
e respectivo RIMA, solicitados pela SEMACE, deverão
ser executados por equipe multidisciplinar qualificada e
devidamente cadastrada no Departamento Técnico – DETEC e dá outras providências).
Ver em licenciamento Ambiental(Resolução nº 07, de
27 de julho de 2000 – Determina que seja exigido dos
profissionais prestadores de serviços nos processos envolvendo estudos ambientais e que sejam ligados ao sistema
CONFEA/CREA, prova de registro ou visto no CREA/CE
e dá outras providências.
Portaria SEMACE nº 044/2003, de 11 de fevereiro de
2003 - Designa servidor para exercer a função de Ouvidor
da Superintendência Estadual do Meio Ambiente e dá
outras providências.

Portaria SEMACE nº 189/2003, de 26 de agosto de 2003
– Estabelece normas de instrução e tramitação processuais
e gestão documental necessárias à regulamentação dos processos e atos administrativos no âmbito da SEMACE.
Portaria SEMACE nº 192/2003 - Constitui no âmbito da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE
uma Comissão Recursal.
Ver em Licenciamento Ambiental(Portaria SEMACE nº
159/2002, de 02 de agosto de 2002 – Dispõe sobre o
cadastramento de profissionais e empresas submetido à
análise da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
– SEMACE, regulamenta a Resolução do Conselho
Estadual do Meio Ambiente - COEMA nº 08, de 1º de
outubro de 1996 e dá providências).
Unidade de Conservação
Decreto nº 26.805, de 25 de outubro 2002 - Declara
monumento natural os Monólitos de Quixadá situados no
município de Quixadá e adota outras providências.
Decreto nº 27.052, de 22 de maio de 2003 - Institui o
Grupo de Trabalho Interinstitucional - GTI que indica e
dá outras providências.
Decreto nº 27.461, de 04 de junho de 2004 - Dispõe
sobre a criação da Unidade de Conservação Estadual de
Proteção Integral denominada Monumento Natural das
Falésias de Beberibe, situada no município de Beberibe e
dá outras providências
Resolução nº 14, de 28 de outubro de 1999 - Determina
a proibição de atividades de competição e eventos similares
com veículos motorizados nas modalidades de enduro, trail,
rally, cross, trilha e outros dentro do território e seu entorno, num raio de 10 km (dez quilômetros), das unidades
de conservação estaduais e dá outras providências.
Uso do Solo
Lei nº 2.242, de 24 de dezembro de 1953 - Estabelece
prêmios aos agricultores que realizem serviços de conservação do solo.
Lei nº 10.147, de 01 de dezembro de 1977 - Dispõe sobre
o disciplinamento do uso do solo para proteção dos recursos
hídricos da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF – e
dá outras providências.
Decreto nº 15.274, de 25 de maio de 1982 - Dispõe sobre
as faixas de 1ª e 2ª Categorias de que tratam os art. 3ª e 4ª da
Lei nº 10.147, de 1º de dezembro de 1977, estabelecidas,
especificamente, as áreas de proteção dos recursos hídricos
do Município de Fortaleza.
Decreto nº 20.252, de 05 de setembro de 1989 - Altera o
Decreto nº 15.274, de 25 de maio de 1982, a dá outras
providências.
Decreto nº 20.763, de 08 de junho de 1990 - Delimita as
faixas e áreas de proteção dos açudes Pacoti, Riachão e
Gavião e seus afluentes e dá outras providências.
Decreto nº 21.350, de 03 de maio de 1991 - Altera o Art.
1º, Sub-bacia B. 34 – Lagoa da Maraponga, do Decreto nº
15.274, de 25 de maio de 1982, e outras Providências.
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Decreto nº 21.431, de 03 de junho de 1991 - Altera o
Art. 1º do Decreto nº 15.274, de 25 de maio de 1982 e dá
outras providencias.
Decreto nº 22.976, de 28 de dezembro de 1993 - Dispõe
sobre as faixas ou áreas de 1ª e 2ª categorias de que tratam os
artigos 1ª e 4ª da Lei nº 10.147, de 1º de dezembro de 1977,
estabelecidas especificamente, para o complexo hídrico lagoa
do banana, situado no município de Caucaia.
Decreto nº 24.571, de 31 de julho de 1997 - Altera o Decreto
nº 15.274, de 25 de maio de 1982 e dá outras providências.
Decreto nº 24.797, de 16 feveiro de 1998 - Altera o

decreto nº 15.274, de 25 de maio de 1982 e dá outras
providências.
Decreto nº 24.798, de 16 de fevereiro de 1998 - Altera o
Decreto nº 15.274, de 25 de maio de 1982 e dá outras
providências.
Decreto nº 24.831, de 26 de março de 1998 - Altera o
Decreto nº 15.274, de 25 de maio de 1982 e dá outras
providências.
Decreto nº 26.458 de 05 de dezembro de 2001 - Dispõe sobre
as áreas e faixas de proteção de 1ª categoria do rio Maranguapinho previstas no Decreto nº 15.274 de 25 de maio de 1982.
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Relação das Instruções
Normativas da SEMACE
Instrução Normativa nº 01/91, de 22 de março de 1991
- Estabelece as normas reguladoras da implantação da Área
de Proteção Ambiental da Serra de Baturité.
Instrução Normativa nº 01/99, de 04 de outubro de 1999
- Normatiza os procedimentos administrativos para a exploração florestal, o uso alternativo do solo e para a queima
controlada das florestas e demais formas de vegetação em
todo o Estado do Ceará e dá outras providências.
Instrução Normativa nº 02/99, de 15 de outubro de 1999
- Define normas para o gerenciamento da Área de Proteção
Ambiental - APA da Lagoa do Uruaú.
Instrução Normativa nº 03/99, de 15 de outubro de 1999
- Define normas para o gerenciamento da Área de Proteção
Ambiental - APA do PECÉM.
Instrução Normativa nº 001/2000, de 01 de março de
2000 - Obriga a reposição florestal para exploração, utilização, transformação ou consumo de matéria-prima florestal
do Estado do Ceará e dá outras providências.
Instrução Normativa nº 002/2000, de 03 de Julho de
2000 - Dispõe sobre o selo de transporte de matéria-prima
de origem florestal, o cadastro e o registro de pessoas físicas
e jurídicas consumidoras de matéria-prima florestal e dá
outras providências.
Instrução Normativa nº 01/01, de 11 de maio de 2001
- Retifica a Instrução Normativa nº 01/99, de 04 de outubro de 1999, que trata dos procedimentos administrativos
para a exploração florestal; a Instrução Normativa nº 01/00,
de 01 de março de 2000, que trata da reposição florestal
e a Instrução Normativa nº 02/00, de 03 de julho de
2000, que trata do transporte de matéria-prima de origem
florestal.
Instrução Normativa nº 001/2003, 15 de agosto de 2003
- Regulamentação as normas para expedição de autorização
ou licenciamento das atividades ligadas a supressão total
ou parcial de vegetação em todo Estado do Ceará.

Relação das Portarias
da SOMA e da SEMACE
Portaria SOMA nº 63/2005, de 04 de maio de 2005
- Aprova o Regimento Interno do Comitê Estadual de
Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e
Combate aos Incêndios Florestais – PREVINA
Portaria SEMACE nº 92/2004, de 01 de julho de 2004
– Reconhece a Reserva Ecológica Particular “SÍTIO DOS
PRAZERES”, no Município de Meruoca.
Portaria SEMACE nº 125/2003, de 10 de junho de 2003
- Constitui a equipe para compor a Câmara de Compensação Ambiental.
Portaria SEMACE nº 189/2003, de 26 de agosto de 2003

– Estabelece normas de instrução e tramitação processuais e
gestão documental necessárias à regulamentação dos processos e atos administrativos no âmbito da SEMACE.
Portaria SEMACE nº 192/2003 - Constitui no âmbito da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE
uma Comissão Recursal.
Portaria SEMACE nº 044/2003, de 11 de fevereiro de
2003 - Designa servidor para exercer a função de Ouvidor da Superintendência Estadual do Meio Ambiente e dá
outras providências.
Portaria SEMACE nº 234/2002, de 25 de novembro de
2002 - Reconhece a Reserva Ecológica Particular Jandaíra
no Município de Trairí.
Portaria SEMACE nº 159/2002, de 02 de agosto de 002
– Dispõe sobre o cadastra-mento de profissionais e empresas submetido análise da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, regulamenta a Resolução
do Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA nº
08, de 1º de outubro de 1996 e dá providências.
Portaria SEMACE nº 154/2002, de 22 de julho de 2002
- Dispõe sobre padrões e condições para lançamento
de efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras.
Portaria SEMACE nº 151/2002, de 25 de novembro de
2002 - Dispõe sobre normas técnicas e administrativas
necessárias à execução e acompanhamento do automo- nitoramento de efluentes líquidos industriais.
Portaria SEMACE nº 171/2001, de 15 de agosto de 2001
- Dispõe sobre a formação e composição do Comitê Gestor
da Área de Proteção Ambiental - APA do Laga-mar do
Cauípe.
Portaria SEMACE nº 057/2001, de 23 de março de 2001
- Dispõe sobre a formação e composição do Comitê Gestor
da Área de Proteção Ambiental - APA da Serra de Baturité.
Portaria SEMACE nº 037/2001 - Estabelece diretrizes
básicas temporárias para os procedimentos de concessão
de licenças para os projetos de carcinicultura no Estado
do Ceará
Portaria SEMACE nº 222/2000, de 17 de outubro de 2000
- Reconhece a Reserva Ecológica Particular do Sítio Olho
D’água, no município de Baturité.
Portaria SEMACE nº 201/99, de 13 de outubro de 1999
- Estabelece normas técnicas e administrativas necessárias à
regulamentação do sistema de licenciamento de atividades
utilizadoras de recursos ambientais no território do Estado
do Ceará
Portaria SEMACE nº 202/99, de 13 de outubro de 1999
- Estabelece normas administrativas necessárias à regulamentação do procedimento de fiscalização, autuação e prazos,
concedidos pelos Departamentos Técnicos e Florestal e
Procuradoria Jurídica para comparecimento à SEMACE,
aos responsáveis pela infração ambiental.
Portaria SEMACE nº 205/99, de 15 de outubro de 1999
– Aprova os regimentos internos das Áreas e Proteção Ambiental – APAs da Serra de Aratanha e da Lagoa do Uruaú.
Portaria SEMACE nº 172/99, de 21 de setembro de 1999
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– Dispõe sobre a formação e composição do Comitê Gestor
da Área de Proteção Ambiental – APA da Lagoa do Uruaú.
Portaria SEMACE nº 080/99, de 17 de novembro de
1999 – Dispõe sobre a formação e composição do Grupo
de Trabalho de Gerenciamento Costeiro da Costa Oeste do
Estado do Ceará – Setor III.
Portaria SEMACE nº 036/99, de 02 de março de 1999
– Dispõe sobre a formação e composição do Comitê Gestor
da APA do Lagamar do Cauípe.
Portaria SEMACE nº 031/99, de 26 de fevereiro de 1999
– Dispõe sobre a formação e composição do Comitê Gestor
da APA da Serra de Aratanha.
Portaria SEMACE nº 192/98, de 11 de dezembro de
1998 - estabelece normas para a regulamentação do Parque
Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio.
Portaria SEMACE nº 176/98, de 13 de novembro de 1998
– Reconhece a Reserva Ecológica Particular da Fazenda Santa
Rosa, no Município de Santa Quitéria.
Portaria SEMACE nº 177/98, de 13 de novembro de
1998 – Reconhece a Reserva Ecológica Particular da Fazenda
Cacimba Nova, no Município de Santa Quitéria.
Portaria SEMACE nº 031/97, de 03 de fevereiro de 1997
– Reconhece a Reserva Ecológica Particular de Sapiranga,
no Município de Fortaleza.
Portaria SEMACE nº 026/97, de 29 de janeiro de 1997
– Estabelece normas administrativas necessárias a instituição
e reconhecimento da Reserva Ecológica Particular, como
Unidade de Conservação, localizada em imóvel de propriedade particular.
Portaria SEMACE nº 257/96, de 01 de novembro de 1996
– Estabelece as normas administrativas necessárias à regulamentação do licenciamento ambiental para funcionamento
de postos de serviços.
Portaria SEMACE nº 097/96, de 03 de abril de 1996
- Estabelece as condições para lançamento dos efluentes líquidos gerados em qualquer fonte poluidora, pelas indústrias
instaladas em Distrito Industrial dotado de Sistema Público
de esgoto provido de Estação de Tratamento.
Portaria SEMACE nº 044/96, de 02 de fevereiro de 1996 Estabelece novos critérios e define estratégias para a execução
do Programa FUMAÇA NEGRA de prevenção, controle e
recuperação da qualidade do ar na Região Metropolitana
de Fortaleza.
Portaria SEMACE nº 668/95, de 28 de setembro de 1995
– Fixa os preços para o cadastro de produtos e o registro de
estabelecimentos que comercializem agrotóxicos, seus componentes e afins e prestadoras de serviços com finalidade
fitossanitária em toda circunscrição territorial do Estado
do Ceará.

Relação das Resoluções do COEMA
Resolução nº 001, de 05.01.1989 – Aprova a proposta de
regimento interno do COEMA.
Resolução nº 002, de 05.01.1989 - Aprova o calendário das
reuniões ordinárias de 1989.
Resolução nº 003, de 15.02.1989 - Aprova a programação
anual da SEMACE para 1989.
Resolução nº 004, de 06.03.1989 – Aprova proposta no
sentido de que seja encaminhado ao Exmo. Governador
do Estado uma solicitação para que seja incluído no
COEMA, um representante da Secretaria de Saúde do
Estado, através do seu órgão de Vigilância Sanitária.
Resolução nº 005, de 05.01.1989 - Aprova proposta de
criação de uma Câmara Técnica de Acompanhamento
à Constituinte, na tramitação dos temas ambientais,
perante à Assembléia Estadual Constituinte e dá sua
composição.
Resolução nº 06, de 06.02.1990 - Aprova o calendário das
reuniões ordinárias de 1990.
Resolução nº 07, de 06.02.1990 - Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas
ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços
de consultoria sobre problemas ecológicos e, ainda, à
elaboração de projetos, fabricação, comercialização,
instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos
e afins destinados ao controle de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras.
Resolução nº 015, de 15.04.1991 - Aprova proposta de criação de uma Câmara Técnica que fará o levantamento do
desmatamento do Estado do Ceará e o acompanhamento
do convênio entre o Governo do Estado/PNUD/FAO/
IBAMA, e dá sua composição.
Resolução nº 016, de 15.04.1991 - Aprova a exigência da
apresentação do EIA/RIMA do Projeto Conjunto Habitacional Parque da Maraponga.
Resolução nº 017, de 13.03.1991 – Aprova proposta a ser
encaminhada ao Exmo. Sr. Governador do Estado, solicitando a inclusão no COEMA, de um representante
do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.
Resolução nº 018, de 13.03.1991 - Aprova proposta para
que sejam agraciados com a Medalha Chico Mendes, as
seguintes personalidades: Antônio Renato Lima Aragão,
João Alfredo Telles Melo, Adolfo de Marinho Pontes e
Joaquim de Castro Feitosa.
Resolução nº 019, de 27.05.1991 – Aprova proposta a ser
encaminhada ao Exmo. Sr. Governador do Estado, solicitando a inclusão no COEMA, de um representante da
Associação Profissional dos Geólogos do Ceará.
Resolução nº 020, de 27 de maio de 1991 – Aprova proposta
de criação de uma Câmara Técnica destinada a elaboração
de normas e critérios para a concessão da Medalha Chico
Mendes e dá sua composição.
Resolução nº 021, de 24.06.1991 – Aprova a programação
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anual da SEMACE, para 1991.
Resolução nº 022, de 24.06.1991 – Aprova proposta no
sentido de que o Parecer Técnico conclusivo da análise
pela SEMACE do EIA/RIMA das obras referentes à
continuidade da Av. Desembargador Moreira que circundarão ou se estenderão pelo Parque Ecológico do
Cocó, seja submetido à aprovação desse Colegiado, sem
o que não poderá o empreendimento ter continuidade
administrativa ou prática.
Resolução nº 023, de 24.06.1991 – Aprova proposta no
sentido de que seja solicitado ao Exmo. Sr. Governador
do Estado do Ceará, que formule pleito junto ao Banco
do Nordeste do Brasil para destinação de uma linha de
crédito que contemple o financiamento destinado à
aquisição de equipamentos para controle da poluição
ambiental das indústrias implantadas ou que precisem
ser localizadas, para prevenção e correção de agressões
ambientais.
Resolução nº 024, de 29.07.1991 – Aprova o Parecer Técnico
nº 190/91 - SEMACE, sobre o Projeto de Prolongamento
da Av. Desembargador Moreira(Trecho 1).
Resolução nº 025, de 29.07.1991 – Aprova proposta no
sentido de que a redação do art. 14 do Regimento Interno
do COEMA seja modificada, e que as reuniões ordinárias
sejam convocadas a cada 30 (trinta) dias.
Resolução nº 026, de 29.07.1991 – Aprova proposta a ser
encaminhada ao Exmo. Sr. Governador do Estado, solicitando a inclusão no COEMA, de um Representante
da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Resolução nº 027, de 30.08.1991 – Aprova proposta
de criação de uma Câmara Técnica destinada a uma
reavaliação do regimento interno do COEMA e dá sua
composição.
Resolução nº 028, de 06.08.1991 - Aprova os pareceres da
procuradoria jurídica da SEMACE, com emendas e do
IBAMA, que tratam da responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Fortaleza e da SEMACE, respectivamente,
face ao licenciamento das obras referentes à planície de
inundação do riacho Maceió.
Resolução nº 029, de 30.09.1991 – Aprova proposta de criação de uma Câmara Técnica que consolidará os resultados
das discussões acerca do documento Política de Atuação
SEMAM/IBAMA/90/95, que deverão ser apresentados
ao CONAMA e dá sua composição.
Resolução nº 030, de 30.09.1991 – Aprova o Parecer Técnico nº 021/91-SEMACE sobre o EIA/RIMA do Projeto
Parque Maraponga.
Resolução nº 031, de 27.02.1992 - Aprova a 2ª etapa do
prolongamento da Av. Des. Moreira.
Resolução nº 032, de 30.03.1992 - Aprova a programação
anual da SEMACE, para 1992.
Resolução nº 033, de 19.10.1992 – Aprova a programação
anual da SEMACE, para 1993.
Resolução nº 034, de 21.12.1992 – Aprova o Parecer Técnico
nº 158/92-DLA/UEIA, SEMACE, do Projeto de Con-

strução do Açude Público Castanhão(Jaguaribara).
Resolução nº 035, de 13.12.1993 - Institui o calendário de
reuniões do COEMA, para 1994.
Resolução nº 035, de 14.03.1994 – Aprova a versão final
do Regimento Interno do COEMA, a qual deverá ser
encaminhada à sua Exa. o Sr. Governador do Estado para
fins de edição do respectivo Decreto.
Resolução nº 036, de 14.03.1994 - Aprova proposta de criação de uma Câmara Técnica destinada a uma avaliação
das propostas de alteração da composição do COEMA
e dá sua composição.
Resolução nº 037, de 17.03.1994 – Aprova o Parecer Técnico
nº 026/94-DLA/UEIA-SEMACE, referente ao projeto
de Construção do Açude Público Olho Dágua(Várzea
Alegre) e convalida a Licença de Instalação nº 12/94 concedida à Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado.
Resolução nº 038, de 29.08.1994 – Aprova o calendário das
reuniões para o 2º semestre de 1994.
Resolução nº 039, de 29.08.1994 – Aprova o parecer conclusivo da Câmara Técnica do COEMA no sentido de
que seja alterada a composição deste Colegiado, com
a inclusão das Secretarias de Saúde e de Educação do
Estado.
Resolução nº 040, de 23.02.1995 – Aprova o calendário das
reuniões para 1995.
Resolução nº 01, de 26.10.1995 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, da ponte sobre o rio Ceará.
Resolução nº 02, de 14.11.1995 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, para implantação do Condomínio
Aqua Ville.
Resolução nº 03, de 28.12.1995 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, para implantação da indústria de
fabricação de Cerveja Antártica.
Resolução nº 01, de 18.01.1996 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do novo terminal de passageiros
do Aeroporto Pinto Martins e acesso.
Resolução nº 02, de 29.02.1996 – Aprova a proposta de
indicação do Sr. Joaquim de Castro Feitosa para ser
agraciado com a Medalha Chico Mendes.
Resolução nº 03, de 18.07.1996 – Aprova a concessão da Licença de Instalação, do Complexo Portuário do Pecém.
Resolução nº 04, de 18.07.1996 - Considera impacto
ambiental relevante sobre o meio sócio-econômico em
projetos de construção de barragens no Estado do Ceará,
o deslocamento de populações que habitam a área a ser
inundada pelo lago formado pela respectiva obra, acrescida das suas respectivas faixas de proteção e dá outras
providências.
Resolução nº 05, de 29.08.1996 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do Gasoduto Guamaré - Fortaleza
– GASFOR.
Resolução nº 06, de 29.08.1996 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, da BR-226 (Trechos Jaguaribe/Senador Pompeu e Pedra Branca/Cruzeta).
Resolução nº 07, de 01.10.1996 - Aprova a concessão da
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Licença de Instalação, do Projeto do Complexo Turístico
Dunas do Cumbuco.
Resolução nº 08, de 01.10.1996 – Determina que o EIA
e respectivo RIMA, solicitados pela SEMACE, deverão
ser executados por equipe multidisciplinar qualificada
e devidamente cadastrada no Departamento Técnico
– DETEC e dá outras providências.
Resolução nº 09, de 19.12.1996 - Institui o calendário de
reuniões do COEMA, para 1997.
Resolução nº 04, de 25.03.1997 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, Açude Público Sousa(Canindé).
Resolução nº 05, de 25.03.1997 - Aprova a concessão da Licença de Instalação do Açude Barra Velha(Independência).
Resolução nº 06, de 25.03.1997 – Aprova a concessão da Licença de Instalação do Loteamento Passárgada(Eusébio).
Resolução nº 07, de 30.04.1997 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de alargamento e restauração da BR-116, subtrecho Fortaleza – Pacajus.
Resolução nº 08, de 30.04.1997 – Aprova a concessão
da Licença de Instalação, do projeto de explotação de
mármores e granitos em Lagoa Queimada(São Luís do
Curu).
Resolução nº 09, de 30.04.1997 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do projeto de extração de mármore
calcítico em Mamoeiro(Carius).
Resolução nº 10, de 30.04.1997 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do projeto de extração de calcário
em São Gonçalo(Limoeiro do Norte).
Resolução nº 16, de 28.08.1997 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do Projeto do Gasoduto Fortaleza
– Pecém.
Resolução nº 17, de 28.08.1997 – Aprova a concessão da Licença de Instalação, do projeto de mineração de fonólito
e areia, na localidade de Cararu(Eusébio).
Resolução nº 21, de 06.11.1997 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do projeto de construção do Açude
Público Cauhipe(Caucaia).
Resolução nº 22, de 06.11.1997 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do projeto de exploração de granito
para uso ornamental, em Fazenda Santa Rosa, Distrito
de Boa Vista(Irauçuba).
Resolução nº 23, de 27.11.1997 – Aprova a concessão
da Licença de Instalação, do projeto de implantação da Rodovia Litoral Sul, trecho Porto das Dunas
– Prainha(Aquiraz).
Resolução nº 24, de 27.11.1997 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do Projeto de construção do Hotel
IBIS Porto das Dunas(Aquiraz).
Resolução nº 01, de 29.01.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, para construção do Açude Flor do
Campo(Novo Oriente).
Resolução nº 02, de 29.01.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, para implantação do Loteamento
da Fazenda Boa Sorte(Caucaia).

Resolução nº 03, de 26.02.1998 – Aprova a concessão da Licença de Instalação, para implantação das Usinas Eólicas
de 10MW e 5MW, em Prainha(Aquiraz) e em Taíba(São
Gonçalo do Amarante), respectivamente.
Resolução nº 04, de 26.02.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, para implantação do programa
de engenharia para deter o avanço do mar a fim de amenizar os processos erosivos em área costeira da praia da
Caponga(Cascavel).
Resolução nº 05, de 26.03.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do projeto de construção do Açude
Cachoeira(Aurora).
Resolução nº 06, de 26.03.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do projeto de construção do Açude
Rosário(Lavras da Mangabeira).
Resolução nº 07, de 26.03.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do projeto de construção do Açude
Muquém(Carius).
Resolução nº 08, de 28.05.1998 – Aprova o regimento interno da Comissão Estadual de Agrotóxico.
Resolução nº 09, de 28.05.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do projeto do Complexo Turístico
Hoteleiro Arajara Park(Barbalha).
Resolução nº 10, de 28.05.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do projeto do Sistema Adutor Sítios
Novos/Pecém(Caucaia e São Gonçalo do Amarante).
Resolução nº 11, de 25.06.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do projeto de construção do Ramal Ferroviário Tubovia e Transportadores de Correia do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém(São Gonçalo
do Amarante e Caucaia).
Resolução nº 12, de 30.07.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação, do projeto de explotação de calcário
para uso industrial(Barbalha).
Resolução nº 13, de 30.07.1998 – Determina que os Conselheiros titulares do COEMA serão notificados da entrega,
junto à SEMACE, dos EIA e dos RIMA, no prazo de
cinco dias úteis contados da publicação, em jornal de
grande circulação do aviso de depósito dos mesmos junto
à SEMACE e dá outras providências.
Resolução nº 14, de 27.08.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto do Açude Público Bom
Jesus, em Frecheira(Meruoca).
Resolução nº 15, de 27.08.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto do Açude Público
Itapebussu(Maranguape).
Resolução nº 16, de 27.08.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de Reabilitação do
Pavimento, Alargamento e Implantação de Acostamentos
da BR-403, Trecho Entroncamento CE-085 (Acaraú)/
Entroncamento BR-402 (CE-178), Subtrecho Entroncamento CE-179 (Acesso à Marco/Acaraú).
Resolução nº 17, de 27.08.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de explotação de granito
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para uso ornamental (Meruoca Clássico), em Contendas,
Distrito de Mumbaba(Massapé).
Resolução nº 18, de 05.11.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de explotação de granito
para uso ornamental em Rochoso(Amontada).
Resolução nº 19, de 05.11.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto do Açude Público
Itaúna(Chaval e Granja).
Resolução nº 20, de 10.12.1998 – Determina que os municípios que disponham de sistema de gestão ambiental
poderão celebrar com o Estado, através da SEMACE,
com a intervenção da Secretaria do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente - SDU, convênio de cooperação técnica e administrativa, com a finalidade de que o
licenciamento ambiental das atividades de impacto local e
a correspondente fiscalização sejam realizados pela esfera
municipal e dá outras providências.
Resolução nº 21, de 18.12.1998 – Cria uma Câmara Técnica
temporária para analisar o parecer técnico da SEMACE
sobre o empreendimento Aquiraz Resort, dá sua composição e outras providências.
Resolução nº 22, de 18.12.1998 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto do Parque de Lazer e
Cultura Sol Poente(Caucaia).
Resolução nº 23, de 18.12.1998 - Institui o calendário de
reuniões do COEMA, para 1999.
Resolução nº 01, de 13.01.1999 – Aprova a concessão da Licença de Instalação do empreendimento Aquiraz Resort,
entre as praias de Barro Preto e Batoque(Aquiraz).
Resolução nº 02, de 28.01.1999 – Aprova a concessão da Licença de Instalação do Açude Pirabibu(Quixeramobim).
Resolução nº 03, de 25.02.1999 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto final de engenharia para
implanatação da CE-269 - Acesso a Nova Jaguaribara.
Resolução nº 04, de 25.02.1999 - Cria uma Câmara Técnica
temporária para analisar o parecer técnico da SEMACE
sobre a Usina Termelétrica do Pecém de 240 MW, dá sua
composição e outras providências.
Resolução nº 05, de 11 de março de 1999. (DOE 18/03/99)
– Aprova a concessão da Licença de Instalação da Usina
Termelétrica do Pecém de 240 MW.
Resolução nº 06, de 29.04.1999 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do Açude Benguê(Aiuaba).
Resolução nº 09, de 02.09.1999 – Aprova a concessão da Licença de Instalação do Açude Diamantino II(Marco).
Resolução nº 10, de 02.09.1999 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de mineração Calcário
Limoeiro(Limoeiro do Norte).
Resolução nº 11, de 02.09.1999 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de Mineração Argilas
Camocim(Camocim).
Resolução nº 12, de 28.10.1999 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de extração e beneficiamento de Calcário(Acarape).
Resolução nº 13, de 28.10.1999 – Aprova a concessão da

Licença de Instalação do aterro sanitário de Sobral, município de Sobral, Estado de Sobral.
Resolução nº 14, de 28.10.1999 - Determina a proibição de
atividades de competição e eventos similares com veículos motorizados nas modalidades de enduro, trail, rally,
cross, trilha e outros dentro do território e seu entorno,
num raio de 10 km (dez quilômetros), das unidades de
conservação estaduais e dá outras providências.
Resolução nº 15, de 25.11.1999 – Institui o calendário de
reuniões do COEMA, para 2000.
Resolução nº 16, de 25.11.1999 – Determina que as três
Organizações Não Governamentais ambientalistas que
farão parte do colegiado do COEMA deverão representar
a sociedade civil cearense em defesa do meio ambiente
ecologicamente equilibrado e da sadia qualidade de vida
da população, estabelece critérios de seleção e dá outras
providências.
Resolução nº 01, de 28.02.2000 - Determina que a licença
ambiental deverá ser afixada na área, em local de fácil
visualização, durante as três fases da licença (prévia, de
instalação e de operação), através de placa indicativa do
licenciamento.
Resolução nº 02, de 28.02.2000 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do empreendimento Turístico
Dunas do Paracuru(Paracuru).
Resolução nº 03, de 28.02.2000 – Aprova o Parecer Técnico
da SEMACE Nº 88/2000 - NUCAM/COPAM, que
estabelece critérios para elaboração de estudos ambientais
exigíveis na implantação de Mini-distritos Industriais no
Estado do Ceará.
Resolução nº 04, de 27.04.2000 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de lavra de granito ornamental Verde Meruoca(Meruoca).
Resolução nº 05, de 27.04.2000 – Aprova a concessão da Licença de Instalação do projeto de exploração de Calcário
Quimbarra, distrito de olho D´Água da Bica(Tabuleiro
do Norte).
Resolução nº 06, de 27.07.2000 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de recuperação da Praia
do Pecém(São Gonçalo do Amarante).
Resolução nº 07, de 27.07.2000 – Determina que seja exigido dos profissionais prestadores de serviços nos processos envolvendo estudos ambientais e que sejam ligados
ao sistema CONFEA/CREA, prova de registro ou visto
no CREA/CE e dá outras providências.
Resolução nº 08, de 31.08.2000 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de extração de Tufo
Vulcânico e Laterita Ferruginosa(Campos Sales).
Resolução nº 09, de 06.11.2000 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto do Açude Público
Candeias(Aracoiaba).
Resolução nº 10, de 06.11.2000 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto do Açude Público
Logradouro(Pereiro).
Resolução nº 11, de 06.11.2000 – Aprova a concessão da
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Licença de Instalação do projeto de explotação de rocha
ornamental - Granito Cinza Prata(Cariré e Varjota).
Resolução nº 12 de 06.11.2000 – Cria uma Câmara Técnica
temporária para analisar o parecer técnico da SEMACE
sobre o projeto Residencial Ecoville, dá sua composição
e outras providências.
Resolução nº 13, de 30.11.2000 - Cria uma Câmara Técnica
temporária para tratar dos procedimentos de licenciamentos dos Projetos de Carcinicultura, dá sua composição e
outras providências.
Resolução nº 14, de 30.11.2000 – Aprova a concessão das
Licenças de Instalação dos projetos dos Açudes Públicos:
Catu-Cinzento(Aquiraz), Carmina(Catunda) e Malcozinhado (Cascavel).
Resolução nº 15, de 28.12.2000 - Institui o calendário de
reuniões do COEMA, para 2001.
Resolução nº 16 de 28.12.2000- Aprova o parecer da Câmara
Técnica sobre Carcinicultura e Proteção do Meio Ambiente, criada pela Resolução nº 13 do COEMA(Revogada
pela Resolução nº 02, de 27 de março de 2002).
Resolução nº 01, de 31.05.2001 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de explotação, Mineração Santa Maria Ltda.(Independência).
Resolução nº 02, de 31.05.2001 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto de um Parque Eólico,
Praia das Fontes(Beberibe).
Resolução nº 03, de 31.05.2001 – Aprova a concessão
da Licença de Instalação do projeto de Açude Público
Anil(Caucaia).
Resolução nº 04, de 31.07.2001 – Aprova a concessão da
Licença de Instalação do projeto do Sistema Adutor
Castanhão/RMF.
Resolução nº 05, de 31.07.2001 – Aprova a concessão de Licença de Instalação do projeto do Açude Público Arneiroz
II.
Resolução nº 06, de 31.07.2001. – Aprova a concessão
de Licença de Instalação do Projeto de duplicação de
trecho rodoviário, incluindo uma construção de uma
ponte sobre o Rio Jaguaribe, entre os Km’s 46 e 49 da
BR-304(Aracati).
Resolução nº 07, de 27.09.2001 – Aprova a concessão de
Licença Prévia referente ao Programa de Recuperação e
Complementação do Sistema Viário da Costa Oeste.
Resolução nº 08, de 27.09.2001 – Aprova a concessão de
Licença Prévia referente ao projeto de revitalização, restauração e ampliação da área construída do antigo Hotel
Saint Tropez des Tropiques que passará a ser denominado
Complexo Hoteleiro do Cumbuco (Caucaia).
Resolução nº 09, de 27.09.2001 – Aprova a concessão da
Licença Prévia referente ao projeto de implantação de um
Parque Eólico, localizado na praia do Pecém(Caucaia).
Resolução nº 10, de 13.12.2001 – Aprova a concessão de
Licença de Instalação do projeto de implantação da Usina
Termelétrica Fortaleza - UTE, situado no Complexo
Industrial e Portuário do Pecém(Caucaia).

Resolução nº 11, de 13.12.2001 – Aprova a concessão de Licença de Instalação referente ao projeto de implantação de
Usina Termelétrica - MPX Termeletrica Ltda., situado no
Complexo Industrial e Portuário do Pecém(Caucaia).
Resolução nº 12, de 13.12.2001 – Aprova a concessão da
Licença Prévia referente ao projeto de criação de camarão
marinho - AQUAFORT S/A, situado em Urtiga, Distrito
de Guriú(Camocim e Granja).
Resolução nº 13, de 13.12.2001 – Aprova a concessão da
Licença Prévia referente ao projeto do Açude Público
Macacos(Ibaretama).
Resolução nº 14, de 13.12.2001 – Aprova a concessão da
Licença Prévia referente ao Plano Diretor - MASTER
PLAN do empreendimento denominado Complexo
Turístico da Praia do Uruarú, situado na Praia do
Uruarú(Beberibe).
Resolução nº 15, de 13.12.2001 - Foi publicada em duplicidade com a Resolução nº 14/01.
Resolução nº 16, de 13.12.2001 - Institui o calendário de
reuniões do COEMA para 2002.
Resolução nº 17, de 13.12.2001 - Cria uma Câmara Técnica
temporária para rever a resolução COEMA nº 16, de
28.12.2.000, sobre Carcinicultura e Proteção do Meio
Ambiente, dá sua composição e outras providências.
Resolução nº 01, de 20.03.2002 – Aprova com base no
paracer técnico nº 124/2002/COPAM/NUCAM, da
SEMACE, o projeto do Açude Público FAÉ (Quixelô).
Resolução nº 02, de 27.03.2002 – Estabelece normas específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos
de cultivo de camarões.
Resolução nº 03, de 25.04.2002 – Aprova com base no paracer técnico Nº 449/S/COPAM/NUCAM, da SEMACE, o
projeto Turístico-Hoteleiro Marestrela Empreendimentos
Turísticos Ltda, no local denominado Japão(Aquiraz).
Resolução nº 04, de 25.04.2002 – Aprova com base
no paracer técnico Nº 283/2002/COPAM/NUCAM, da SEMACE, o projeto da Avenida Boulevard
Maranguapinho(Fortaleza e Caucaia).
Resolução nº 05, de 25.04.2002 - Aprova com base no
paracer técnico Nº 136/2002/COPAM/NUCAM, da
SEMACE, o projeto da Jambo Indústria Comércio e
Exportação Ltda.
Resolução nº 06, de 25.04.2002 - Aprova com base no
paracer técnico Nº 630/02/COPAM/NUCAM, da
SEMACE, o projeto de implantação de usina termelétrica
da Breitener Energética S/A.
Resolução nº 07, de 14.07.2002 - Aprova com base no
parecer técnico Nº 996/02/COPAM/NUCAM, da
SEMACE, o projeto PROCAPUI - Criação de Camarão
Marinho na Salina São Vicente.
Resolução nº 08, de 25.07.2002 - Cria uma Câmara Técnica
para propor norma para os critérios de definição de percentual das medidas compensatórias de empreendimentos
a serem licenciados e dá sua composição.
Resolução nº 09, de 26.07.2002 – Retifica a Resolução nº
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15, de 13.12.2001, para aprovar o parecer técnico nº
461/S/01/COPAM/NUCAM - projeto de implantação
do Complexo Turístico Parque das Falésias, situado na
Praia de Morro Branco(Beberibe).
Resolução nº 10, de 25.07.2002 – Aprova o parecer técnico Nº 1334/02/COPAM/NUCAM - Cidade Turística
Marilha, localizado na Praia de Maceió(Camocim).
Resolução nº 11, de 25.07.2002 – Aprova o parecer técnico
Nº 1086/02/COPAM/NUCAM - Carbomil Química
S.A. e M.C.C. – Mineração e Equipamento Pesados
Ltda.(Limoeiro do Norte, Quixeré e Jaguaruana).
Resolução nº 12, de 29.08.2002 - Dispõe sobre o licenciamento de atividade de carcinicultura para empreendimento de pequeno porte.
Resolução nº 13, de 10.10.2002 – Aprova o parecer técnico
Nº 1879/2002-COPAM/NUCAM - projeto do Açude
Público Amarelas.
Resolução nº 14, de 31.10.2002 - Estabelece normas possibilitando o envio de atas, relatórios e outros documentos
do COEMA através de meio eletrônico.
Resolução nº 15, de 28.11.2002 – Aprova o parecer técnico
Nº 2527/2002 –COPAM/NUCAM, projeto implantação da Usina Siderúrgica do Ceará Ltda. – USC.
Resolução nº 01, de 30.01.2003 – Aprova o parecer técnico
Nº 2933/2002 –COPAM/NUCAM/NUAM, projeto
de Abastecimento de Água e Esgoto de Sanitário das
sedes municipais - Programa de Infra-Estrutura Básica
SANEAR II.
Resolução nº 02, de 30.01.2003 – Aprova o parecer técnico
Nº 2896/2002 –COPAM/NUCAM, projeto do Açude
Público Missi, na Fazenda Conceição(Miraíma).
Resolução nº 03, de 30.01.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 2935/2002 – COPAM/NUCAM,
projeto Estruturante de Requalificação Urbana de Canoa
Quebrada.
Resolução nº 04, de 30.01.2003 - Institui o calendário de
reuniões do COEMA, para 2003.
Resolução nº 05, de 27.02.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº346/2003 –COPAM/NUCAM, projeto
de Duplicação do Anel Rodoviário de Fortaleza(Caucaia,
Maracanaú e Eusébio).
Resolução nº 06, de 27.02.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 345/2003 –COPAM/NUCAM, projeto
de Aprofundamento dos Berços 102 e 105 e Bacia de
Evolução do Porto de Fortaleza.
Resolução nº 07, de 27.02.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 352/2003 –COPAM/NUCAM, projeto
de expansão de Criação de Camarão Marinho na Ilha dos
Veados(Aracati).
Resolução nº 08, de 27.03.2003 - Aprova a criação de uma
Câmara Técnica para a proposta da SEMACE para a
Proteção, Conservação e Recuperação do Rio Cocó.
Resolução nº 09, de 29.05.2003 – Institui no âmbito da
Política Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará
o compromisso de compensação ambiental por danos

causados ao meio ambiente e pela utilização de recursos
ambientais.
Resolução nº 10, de 14.08.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 1376/2003 – COPAM/NUCAM, projeto de Irrigação – Abacaxi – Fazenda Ouro Verde e Pedro
Julião no Distrito de Lagoinha(Limoeiro do Norte).
Resolução nº 11, de 09.10.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 2231/2003 – COPAM/NUCAM,
projeto de Criação de Camarão Marinho - CEAQUA
- Ceará Aquacultura Ltda., na localidade de Salina Nova
Vida(Beberibe).
Resolução nº 12, de 30.10.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 2245/2003 – COPAM/NUCAM,
projeto de Loteamento Sobralville, na localidade Fazenda
Jatobá, bairro COHAB(Sobral).
Resolução nº 13, de 30.10.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 2549/2003 – COPAM/NUCAM,
projeto Estruturante da Via Paisagística/Urbanização da
Lagoa de Jijoca.
Resolução nº 14, de 04.12.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 2964-COPAM/NUCAM, projeto de
carcinicultura de interesse da empresa NOMAR - Nordeste Maricultura Ltda(Aquiraz).
Resolução nº 15, de 04.12.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 2977-COPAM/NUCAM, projeto de
carcinicultura, de interesse da empresa V&G Comercial
Ltda(Beberibe).
Resolução nº 16, de 04 de dezembro de 2003. (DOE:
18/12/03) – Aprova o parecer técnico da SEMACE Nº
3001-COPAM/NUCAM, projeto de carcinicultura, de
interesse da empresa JOLI Aquicultura Ltda(Acaraú).
Resolução nº 17, de 04.12.2003 - Aprova os Projetos dos
Ativos Ambientais - PNMA - Maciço de Baturité e
CRAJUBAR.
Resolução nº 18, de 18.12.2003 – Aprova o Relatório dos
Estudos Técnicos e Científicos dos Campos de Dunas
inserido no trecho do rio Pacoti e riacho do Barro Preto
(Aquiraz).
Resolução nº 19, de 18.12.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 3268/2003/COPAM/NUCAM, projeto
Praia Bela e Resort & Village(Aquiraz).
Resolução nº 20, de 18.12.2003 – Aprova o parecer técnico da SEMACE Nº 2879/2003/COPAM/NUCAM,
projeto de extração de Granito do Serrote São Paulo, no
município de Santa Quitéria.
Resolução nº 21, de 18.12.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 3271/2003/COPAM/NUCAM, projeto
construção do Açude Público Gameleira.
Resolução nº 22, de 18.12.2003 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 3274/2003/COPAM/NUCAM, projeto
do Sistema Adutor Banabuiú(Pedra Branca).
Resolução nº 01, de 29.01.2004 - Institui o calendário de
reuniões do COEMA, para 2004.
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Resolução nº 02, de 29.01.2004 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 137/2004 – COPAM/NUCAM, projeto
de Criação de Camarão Marinho, de interesse do Sr. Luiz
Alberto Targino Teixeira, no Sítio Colégio(Aquiraz).
Resolução nº 03, de 29.01.2004 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 134/04 – COPAM/NUCAM, projeto
de Criação de Camarão Marinho, de interesse da empresa
CAJUCOCO Aquacultura e Agroindústria Ltda., na Ilha
das Oficinas(Acaraú).
Resolução nº 04, de 29.01.2004 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 07/04 – COPAM/NUCAM, projeto de
extração de granito, de interesse da empresa Mineração
Agreste Ltda., no Sítio São Mateus(Meruoca).
Resolução nº 05, de 29.01.2004 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 154/2004 – COPAM/NUCAM, projeto do Açude Público Trairi, nos locais denominados
Poço Redondo e Côrrego Fundo(Trairi).
Resolução nº 06, de 11.03.2004 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 486/2004-COPAM/NUCAM, projeto
do Açude Público Maranguape I(Maranguape).
Resolução nº 07, de 11.03.2004 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 486/2004-COPAM/NUCAM, projeto
do Açude Público Maranguape II(Maranguape).
Resolução nº 08, de 15.04.2004 - Institui os critérios de
remuneração dos custos operacionais e de análise do
licenciamento e autorização ambiental de atividades
modificadoras do meio ambiente no território do Estado
do Ceará.
Resolução nº 09, de 15.04.2004 - Aprova o Relatório dos
Estudos Técnicos e Científicos do Campo de Dunas
inserido no trecho rio Choró (ao oeste) e rio Pirangi
(ao leste), e do Decreto Municipal que declara como de
Interesse Social o Projeto Complexo Turístico Praia do
Uruaú(Beberibe).
Resolução nº 10, de 15.04.2004 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 1131/2004/COPAM/NUCAM - projeto Complexo Turístico Praia do Uruaú (Beberibe)
Resolução nº 11, de 20.05.2004 – Aprova o parecer técnico da SEMACE Nº 1183/04-COPAM/NUCAM
– projeto de extração de Calcita Óptica na Fazenda
Funda(Aiuaba).
Resolução nº 12, de 20.05.2004 – Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 1659/04/COPAM/NUCAM – projeto
de Fruticultura Irrigada, na Fazenda Água (Quixeré).
Resolução nº 13, de 20.05.2004 – Aprova proposta para que
seja agraciada com a Medalha “Chico Mendes” o Projeto
EconomizAR da Federação das Empresas de Transportes
Rodoviários dos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão
– CEPIMAR.
Resolução nº 14, de 29.07.2004 – Aprova o Relatório dos
Estudos Técnicos e Científicos do Campo de Dunas
inserido no Município de Trairi.
Resolução nº 15, de 29.07.2004 - Aprova o parecer técnico
da SEMACE Nº 2845/04-COPAM/NUCAM – projeto

Complexo Turístico Praia do Mundaú, Sítio Lavaginha
(Trairi).
Resolução nº 16, de 29.07.2004 – Aprova o parecer técnico
Nº 2840/04-COPAM/NUCAM – projeto de Lavra do
Calcário Pedra Cariri, nas áreas de Vila Triunfo, Baixio
do Cordeiro e Sítio Angico(Nova Olinda).
Resolução nº 17, de 12.08.2004 – Aprova o parecer técnico
de Nº 2979/04-COPAM/NUCAM – projeto de Criação
de Camarão Marinho, na localidade Fazenda Ilha das
Cunhas, de interesse da empresa AQUAPLACE Aquacultura Ltda. (Barroquinha).
Resolução nº 18, de 12.08.2004 – Aprova o parecer técnico
de Nº 2965/04-COPAM/NUCAM – projeto de Criação
de Camarão Marinho, na localidade Gamboa dos Cocos,
de interesse de Paulo de Tarso Macedo(Aquiraz).
Resolução nº 19, de 12.08.2004 – Aprova o parecer técnico
de Nº 2518/04-COPAM/NUCAM – projeto de Criação
de Camarão Marinho, na localidade Lagoa Vermelha,
de interesse da empresa LAGOA AZUL Aqüicultura
Indústria e Comércio (Acaraú).
Resolução nº 20, de 26.08.2004 – Aprova o parecer técnico
da Nº 3143/04-COPAM/NUCAM – projeto de Mineração de Fosfato, de interesse da empresa INB Industrias
Nucleares do Brasil S.A.(Santa Quitéria).
Resolução nº 21, de 26.08.2004 – Aprova o parecer técnico
da Nº 3039/04-COPAM/NUCAM – projeto do Aeroporto do Parazinho(Granja/Camocim).
Resolução nº 22, de 26.08.2004 – Aprova o parecer técnico
da Nº 3150/04-COPAM/NUCAM – projeto Complexo
Turístico Praia do Farol(Camocim).
Resolução nº 23, de 26.08.2004 – Aprova o parecer técnico
da Nº 3153/04-COPAM/NUCAM – projeto Complexo
Hoteleiro Vales das Nascentes, na localidade Praia das
Fontes(Beberibe).
Resolução nº 24, de 30.09.2004 – Aprova o parecer técnico
Nº 3675/04-COPAM/NUCAM – projeto Granito Santo
Antônio, na localidade Sítio Santo Antônio(Massapé).
Resolução nº 25, de 30.09.2004 - Aprova o Zoneamento do
Campo de Dunas inserido no trecho Rio Mundaú e Rio
Aracatiaçu(Itapipoca).
Resolução nº 26, de 03.11.2004 – Aprova o parecer técnico
Nº 4049/04 - COPAM/NUCAM - projeto Turístico
Nova Atlântida Ltda.(Itapipoca).
Resolução nº 27, de 25.11.2004 – Aprova o parecer técnico
nº 3068/04 - COPAM/NUCAM - projeto Condomínio
Multifamiliar Flores de Guaramiranga(Guaramiranga).
Resolução nº 28, de 17.12.2004 - Institui o calendário de
reuniões do COEMA, para 2005.
Resolução nº 01, de 24.02.2005 - Dispõe sobre as unidades
geoambientais e acidentes geográficos da zona costeira do
Estado do Ceará para fins de gerenciamento costeiro e
licenciamento ambiental no âmbito da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE e dá outras
providências.
Resolução nº 02, de 24.02.2005 - Aprova o Parecer Técnico

•24•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

nº 353/05 - COPAM/NUCAM – Projeto GRAFITA
PEDRA BRANCA(Aracoiaba).
Resolução nº 03, de 24.02.2005 - Aprova o Parecer Técnico
nº 349/05 - COPAM/NUCAM – Projeto de criação de
camarão marinho na fazenda EXPOPESCA(Cascavel).
Resolução nº 04, de 31.03.2005 - Aprova o Parecer Técnico
nº 643/205 - COPAM/NUCAM – Projeto Museu do
Mar.
Resolução nº 05, de 31.03.2005 - Aprova o Parecer Técnico
nº 656/205 - COPAM/NUCAM – Projeto de Implantação de Cultivo de Mamona para extração de óleo vegetal
com assentamento humano(Parambú e Aiuaba).
Resolução nº 06, de 05.05.2005 - Desaprova com base no
Parecer Técnico nº 1081/2005 - COPAM/NUCAM/
SEMACE o Projeto de Carcinicultura(Caucaia).
Resolução nº 07, de 05.05.2005 - Desaprova com base no Parecer Técnico nº 635/2005 - COFLO/NUPAF/SEMACE
o Projeto Residencial Multifamiliar(Guaramiranga).
Resolução nº 08, de 05.05.2005 - Desaprova com base no Parecer Técnico nº 636/2005 -COFLO/NUPAF/SEMACE
o Projeto de Condomínio Residencial(Guaramiranga).
Resolução nº 09, de 05.05.2005 - Desaprova com base no Parecer Técnico nº 618/2005 - COFLO/NUPAF/SEMACE
o Projeto de Condomínio Residencial(Guaramiranga).
Resolução nº 10, de 05.05.2005 - Aprova o Parecer Técnico
nº 352/2005 -COPAM/NUCAM/SEMACE - Projeto de
Lavra e Beneficiamento de Calcário (Jaguaruana).
Resolução nº 11, de 05.05.2005 - Aprova o Parecer Técnico
nº 116/2005 -COPAM/NUCAM/SEMACE - Projeto das Rodovias Integrantes do PRODETURCE – 2ª
Etapa, de Interesse do Governo do Estado do Ceará,
através do Departamento de Edificações, Rodovias e
Transportes DERT/CE(Itapipoca, Amontada, Itarema,
Acaraú, Granja e outros).
Resolução nº 12, de 05.05.2005 - Aprova o Parecer Técnico
nº 1077/2005 - COPAM/NUCAM/SEMACE - Projeto
de Abacaxi Irrigado(Limoeiro do Norte).
Resolução nº 13, de 02.08.2005 - Aprova o Relatório dos
Estudos Técnicos e Científicos do Campo de Dunas
Inserido no Município de Caucaia, Estado do Ceará,
elaborado a partir do Termo de Cooperação Técnica e
Científica entre o Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR da Universidade Federal do Ceará e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Estado do
Ceará - SEMACE.
Resolução nº 14, de 02.08.2005 - Aprova o Parecer Técnico
nº 1437/05 -COPAM/NUCAM - Projeto de Carcinicultura localizado na Fazenda Jenipapo(Itarema).
Resolução nº 15, de 25.08.2005 - Aprova o Parecer Técnico
nº 2235/05 -COPAM/NUCAM - projeto Cumbuco
Golf Resort(Caucaia).
Resolução nº 16, de 29.09.2005 - Aprova o Parecer Técnico
nº 2606/05 - COPAM/NUCAM - projeto Juriti Beach
and River Resort(Cascavel).
Resolução nº 17, de 29.09.2005 - Aprova o Parecer Téc-

nico nº 2624/05 -COPAM/NUCAM - referente à
lavra e o beneficiamento do minério grafita(Baturité e
Aracoiaba).
Resolução nº 18, de 27.10.2005 - Aprova o Parecer Técnico
nº 3006/05-COPAM/NUCAM, referente aos Projetos
de Infra-Estrutura de Água, Esgoto, Energia e Sistema
Viário para o Desenvolvimento Turístico do Litoral de
Aquiraz - Costa Leste do Ceará.
Resolução nº 19, de 22.10.2005 – Aprova o Relatório dos
Estudos Técnicos e Científicos para a Criação da Unidade
de Conservação de Proteção Integral denominada Parque
Estadual das Carnaúbas, com área de 10.005 hectares nos
municípios de Viçosa do Ceará e Granja.
Resolução nº 20, de 22.10.2005 - Aprova com base no Parecer Técnico nº 3059/05-COPAM/NUCAM, referente
ao Projeto de Extração de Leuco - Gnaisse, de responsabilidade da empresa Granitos do Nordeste S/A - Granos no
distrito de Tróia, nas localidades Cedro e Várzea Grande
- município de Pedra Branca.
Resolução nº 21, de 22.10.2005 - Aprova com base no
Parecer Técnico nº 3769/2005- COPAM/NUCAM
referente ao empreendimento denominado “Balbino
Beach & Resort”, na localidade do Balbino, município
de Cascavel.
Resolução nº 01, de 30.03.2006 - Aprova com base no Parecer Técnico nº 628/06-COPAM/NUCAM, referente
aos Projetos de Infra-Estrutura para o Litoral de Caucaia/
Costa Oeste do Estado do Ceará.
Resolução nº 02, de 30.03.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 859/2006-COPAM/NUCAM,
referente Projeto do Terminal Aquaviário do Pecém
– TECEM de interesse da empresa Petrobrás Transporte
S.A. – TRANSPETRO.
Resolução nº 03, de 30.03.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 826/2006-COFLO/NUPAF/APA
DE BATURITÉ, referente ao Projeto de interesse do Sr.
Adauto Araújo Farias Júnior, denominado Monteflor no
município de Guaramiranga.
Resolução nº 04, de 30.03.2006 - Aprova com base no Parecer Técnico nº 827/2006-COFLO/NUPAF/APA DE
BATURITE, referente ao Máster Plan do empreendimento Moradas da Serra Resort & Village, no município
de Guaramiranga.
Resolução nº 05, de 27.04.2006 – Aprova os resultados
dos estudos técnicos e científicos que fundamentam a
proposta de criação de Unidade de Conservação de Uso
Sustentável, denominada Área de Relevante Interesse
Ecológico – Árie do Sítio Curió, distrito de Messejana,
município de Fortaleza.
Resolução nº 06, de 27.04.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº Parecer Técnico nº 11172006COPAM/NUCAM, referente ao Projeto Agropastoril
(Agricultura Orgânica e Pecuária Leiteira), no município
de Canindé.
Resolução nº 07, de 27.04.2006 – Aprova com base no
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Parecer Técnico nº 1116/2006-COPAM/NUCAM,
referente ao Projeto do Açude Figueiredo, de interesse
do Departamento de Obras Contra as Secas - DNOCS
no município de Alto Santo.
Resolução nº 08, de 16.05.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 1286/06-COPAM/NUCAM, de
interesse da MPX Mineração e Energia Ltda., referente
ao Projeto de uma Usina Termoelétrica localizada no
Complexo Industrial e Portuário do Pecém-CIPP, no
Município de São Gonçalo do Amarante.
Resolução nº 09, de 16.05.2006 – Aprova com base no
Parecer técnico nº 1247/06-COPAM/NUCAM, de interesse da empresa FID XXI PARTICIPAÇÕES Ltda., na
localidade Canto da Barra, no município de Fortim.
Resolução nº 10, de 08.06.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 1515/06 - COPAM/NUCAM, de
interesse do Departamento Nacional de Infra-estrutura de
Transportes - DNIT, referente ao projeto de “adequação
e aumento da capacidade da rodovia BR-222/CE”, no
município de Caucaia.
Resolução nº 11, de 08.06.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 1502/06 - COPAM/NUCAM, de
interesse da Empresa Del Monte Fresh Produce Brasil
Ltda., na localidade Fazenda Ouro Verde IV, município
de Limoeiro do Norte.
Resolução nº 12, de 08.06.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 1407/06-COPAM/NUCAM, de interesse da empresa Nuvem Verde Mineração e Indústrias
Ltda na localidade Fazenda Pedras Emendadas, distrito
de Umarizinho, município de Umari.
Resolução nº 13, de 27.07.2006 – Aprova com base no Parecer Técnico nº Parecer Técnico nº 2170/2006-COPAM/
NUCAM, de interesse da empresa BRASTURINVEST
INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S/A, referente ao
projeto “Resort Pestana Hotels”, localizado na Praia das
Fontes, município de Beberibe.
Resolução nº 14, de 27.07.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 2195/2006-COPAM/NUCAM, de
interesse da empresa AQUAMAR – Aqüicultura Marinha
Ltda., referente ao empreendimento de carcinicultura,
localizado no Sítio Porteiras, município de Aracati.
Resolução nº 15, de 27.07.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 1767/2006-COPAM/NUCAM,
de interesse da Sra. Mariana França Leitão, referente ao
empreendimento de carcinicultura, localizado na Ilha São
José, município de Aracati.
Resolução nº 16, de 27.07.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 2122/2006-COPAM/NUCAM,
de interesse do Sr. Cristiano Peixoto Maia, referente ao
empreendimento de carcinicultura, localizado na Fazenda
Boa Esperança, município de Paraipaba.
Resolução nº 17, de 14.09.2006 – Aprova com base no

Parecer Técnico nº 2524/2006-COPAM/NUCAM, de
interesse do Consórcio BRT do Projeto de uma Usina
Termelétrica - UTE Maracanaú II.
Resolução nº 18, de 14.09.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 2684/2006-COPAM/NUCAM, de
interesse de Aládia Aqüicultura Ltda.
Resolução nº 19, de 14.09.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 2757/2006-COPAM/NUCAM, de
interesse de G&F Maricultura Ltda.
Resolução nº 20, de 14.09.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 2515/2006-COPAM-NUCAM, de
interesse da Cascaju Agroindústria S.A., município de
Icapuí.
Resolução nº 21, de 19.10.2006 – Aprova o Relatório dos
Estudos Técnicos e Científicos do Campo de Dunas da
Célula Costeira limitada a leste pelo Rio Choro e a oeste
pelo Rio Mal Cozinhado, município de Cascavel.
Resolução nº 22, de 19.10.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 3114/2006-COPAM/NUCAM, de
interesse da empresa CIMENTO POTY S/A.
Resolução nº 23, de 19.10.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 3115/2006-COPAM/NUCAM, de
interesse da empresa MULTIGRAN MINERAÇÃO DE
GRANITOS.
Resolução nº 24, de 19.10.2006 – Aprova com base no Parecer Técnico nº 3167/2006, sobre o empreendimento
de Carcinicultura, de interesse do sr. Alexandre Silvério
Nepomuceno.
Resolução nº 25, de 19.10.2006 – Aprova o Relatório dos
Estudos Técnicos e Científicos do Campo de Dunas da
Célula Costeira limitada a leste pelo Rio Acaraú e a oeste
pelo Rio Palmeiras/Remédios, município de Camocim.
Resolução nº 26, de 09.11.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 3397/2006-COPAM/NUCAM,
de interesse da empresa ETUR – Empreendimentos
Turísticos Ltda, Projeto Complexo Turístico Hoteleiro e
de Desenvolvimento Urbano Barra do Aquiraz.
Resolução nº 27, de 09.11.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 3396/2006-COPAM/NUCAM, de
interesse da empresa Tremembé Beach do Brasil Ltda.
Resolução nº 28, de 09.11.2006 – Aprova o Relatório dos
Estudos Técnicos e Científicos do Campo de Dunas no
município de Aracati.
Resolução nº 29, de 09.11.2006 – Aprova com base no Parecer Técnico nº 3383/2006, sobre o Projeto de Irrigação
dos Tabuleiros de Russas-2ª Etapa, de interesse do Departamento Nacional de Obra Contra a Seca - DNOCS.
Resolução nº 30, de 09.11.2006 – Aprova com base no
Parecer Técnico nº 3392/2006/COFLO/NUPAF, sobre
o Projeto de extração de Quartzito e Areia, de interesse
da empresa INÁCIO, BASTOS BARROS - ME, no
município de Pacoti.
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LEI Nº 11.994, DE 20 DE JULHO DE 1992.
Dispõe sobre a adição de agentes repulsivos ao
produto adesivo químico de contato à base de
borracha sintética e natural e solventes aromáticos, e dá outras providências.

LEI Nº 13.496, DE 02 DE JULHO DE 2004.
Dispõe sobre a organização do Sistema de
Defesa Agropecuária e a criação da Agência
de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará
- ADAGRI, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica estabelecido que somente poderão ser comercializados e utilizados, no Estado do Ceará os adesivos químicos
de contato, à base de borracha sintética e natural e solventes
aromáticos, aditivados com agentes repulsivos capazes de
inibirem da sua utilização indevida.

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIA

§ 1º. Considera-se enquadrado na previsão do caput deste
artigo todo produto que, em sua composição química,
contenha o solvente hidrocarboneto aromático conhecido
por toluente.
§ 2º. A indústria e o comércio terão o prazo de 60(sessenta)
dias para se adequarem às normas oferecidas nesta Lei.
§ 3º. Deverá o comerciante, apresentar ao Departamento
de Vigilância Sanitária, da Secretaria da Saúde do Estado do
Ceará, no prazo máximo de 05(cinco) dias, soluções para o
destino final do produto em estoque e não comercializado
no prazo de que trata o parágrafo segundo deste artigo.
Art. 2º. Será competência do Departamento de Vigilância
Sanitária, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a
fiscalização do cumprimento desta Lei, nos termos a Lei nº
10.760, de 16 de dezembro 1982.
Art. 3º. O descumprimento do disposto nessa Lei sujeita o
infrator, sem exclusão da apuração da responsabilidade civil
e criminal, às sanções administrativas cabíveis, mediante o
devido processo legal.
Art. 4º. O Chefe do Poder Executivo Estadual, no uso das
suas atribuições constitucionais, deverá editar decretos e
regulamentos para e fiel execução desta Lei.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 20 de julho de 1992.
CIRO FERREIRA GOMES
Anamaria Cavalcante e Silva.

Art. 1º. Fica organizado o Sistema de Defesa Agropecuária
do Estado do Ceará, parte do Sistema Unificado de Sanidade Agropecuária e dos Sistemas Brasileiros de Inspeção
de Produtos de Origem Animal e Vegetal e de Insumos,
de que trata a Lei Federal nº 8.171/91, e criada a Agência
de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI,
autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica
de direito público, vinculada à Secretaria da Agricultura e
Pecuária - SEAGRI.
§ 1º. O Sistema de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará
será objeto de constante atualização e adaptação técnica, visando propiciar o caráter participativo institucional público e
privado, considerando a primazia da saúde pública, cabendo
ao Poder Executivo editar as normas necessárias para garantia
da dinâmica e organização permanente do sistema.
§ 2º. O Sistema de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará,
compreende o conjunto de ações definidas pelas legislações
sanitárias e fitossanitárias executadas por órgãos da Administração Pública direta e indireta da União, do Estado e dos
Municípios que exerçam atividades de regulação, normalização, controle e fiscalização das atividades agropecuárias no
Estado do Ceará.
§ 3º. O Sistema de Defesa Agropecuária do Estado do
Ceará, composto por entes públicos e de representação das
entidades de classe do agronegócio, a ser regulamentado pelo
Poder Executivo, tem por finalidade integrar e coordenar as
políticas públicas e as ações dos órgãos públicos para elevar
a segurança e a competitividade dos produtos agropecuários
cearenses da fazenda à mesa do consumidor.
§ 4º. A natureza de autarquia especial conferida à Agência de
Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, é caracterizada pela qualificação de agência executiva, autonomia
administrativa e financeira, patrimônio próprio e quadro de
servidores, constituindo-se a Agência de Defesa Agropecuária
do Estado do Ceará - ADAGRI, na autoridade estadual de
sanidade agropecuária.
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§ 5º. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, tem por finalidade institucional promover
a segurança e qualidade alimentar, a saúde dos animais e
dos vegetais e a conformidade dos produtos, dos insumos e
dos serviços agropecuários, na forma das normas vigentes e
com base no contrato de gestão que definirá as missões, as
metas, os métodos de trabalho, os critérios operacionais e
os demais elementos necessários às boas práticas de administração gerencial.
Art. 2º. Caberá ao Poder Executivo instalar a Agência de
Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, devendo o seu regulamento fixar-lhe a estrutura organizacional
inicial.
Art. 3º. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Ceará - ADAGRI, entidade executiva do Sistema de Defesa
Agropecuária do Estado do Ceará, compete:
I - exercer o poder de direção, regulação e fiscalização sobre
as atividades agropecuárias, nos termos desta Lei e demais
normas legais, regulamentares e consensuais pertinentes;
II - planejar, coordenar, executar e fiscalizar as políticas
públicas de promoção, manutenção e proteção da saúde
dos animais e vegetais, de inspeção industrial e sanitária dos
produtos da agropecuária, suas matérias-primas e resíduos
de valor econômico, de inspeção industrial e sanitária dos
insumos usados na agropecuária e de controle dos serviços
especializados ofertados na agropecuária, nos marcos das
legislações do complexo de defesa agropecuária e nos termos
do Contrato de Gestão;
III - autorizar e fiscalizar o funcionamento das propriedades
rurais e promover as demais obrigações do Estado de que
tratam o capítulo da defesa agropecuária da Lei Agrícola e
as legislações específicas da saúde e bem estar dos animais e
da sanidade dos vegetais;
IV - autorizar e inspecionar o funcionamento das indústrias
de produtos de origem animal e vegetal e promover as demais
obrigações de que tratam o capitulo de defesa agropecuária
da Lei Agrícola e as legislações específicas;
V - autorizar e inspecionar o funcionamento dos estabelecimentos que produzam e comercializem material de multiplicação, alimentos para animais, fertilizantes, produtos de uso
na Medicina Veterinária e agrotóxicos e afins, bem como os
prestadores de serviços, e promover as demais obrigações de
que tratam o capítulo de defesa agropecuária da Lei Agrícola
e as legislações específicas;
VI - desenvolver e dar publicidade aos planos de gerenciamento dos fatores de risco a introdução ou disseminação ou
a erradicação de contaminantes, executando ou provendo as
medidas sanitárias e fitossanitárias necessárias à preservação
da saúde dos rebanhos e das culturas ou em defesa da saúde
pública, nas condições previstas na legislação vigente e em
regulamento próprio;
VII - propor ao Secretário da Agricultura e Pecuária as medidas sanitárias e fitossanitárias com base no Acordo sobre

a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárías, de que
trata o Decreto Legislativo nº 30/94, que aprovou a Ata de
Encerramento da Rodada Uruguai de
Negociações do GATT, e o Decreto Federal nº 1.355/94,
que determinou sua implementação;
VIII - desenvolver, em articulação com os meios especializados e de representação de classe do agronegócio, programas
de comunicação de riscos, educação sanitária e de formação
e treinamento de recursos humanos;
IX - autorizar e fiscalizar o trânsito de animais e vegetais e
o funcionamento de exposições, leilões, feiras, vaquejadas e
outros eventos agropecuários;
X - implementar programas de controle de resíduos biológicos e de informações sobre ocorrências de pragas, doenças,
contaminantes, infratores, entre outros;
XI - aplicar as penalidades previstas nas normas de defesa
sanitária animal, vegetal, de segurança alimentar e conformidade dos produtos agropecuários, insumos e serviços;
XII - administrar e arrecadar a taxa de fiscalização de defesa
agropecuária, conforme legislação vigente;
XIII - conhecer e acompanhar as tendências no campo das
cadeias produtivas e dos produtos agropecuários;
XIV - exercer outras atividades correlatas aos objetivos desta
Lei;
XV - levantar, mapear e monitorar as ocorrências fitossanitárias no território cearense, objetivando o estabelecimento
de ações de prevenção e controle de pragas e doenças dos
vegetais e animais.
§ 1º. O poder regulatório da ADAGRI será exercido com a
finalidade última de atender o interesse público, mediante
normatização, planejamento, acompanhamento, controle e
fiscalização das atividades previstas nos incisos acima e que
estejam submetidas à competência da Agência.
§ 2º. Para execução de sua finalidade poderá a Agência de
Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, celebrar
convênios, contratos, ajustes, alianças e protocolos com instituições públicas e privadas nacionais e internacionais, bem
como credenciar agentes, centros colaboradores, observada
a legislação pertinente e o Contrato de Gestão, de acordo
com a Lei Estadual nº 13.300, de 14 de abril de 2003, no
que for aplicável.
§ 3º. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará
- ADAGRI, em situações especiais, nos termos de legislações
autorizativas específicas, poderá contratar, por tempo determinado, pessoas físicas e jurídicas para complementar a ação
sanitária e fitossanitária.
Art. 4º. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Ceará - ADAGRI, tem sede e foro na cidade de Fortaleza,
jurisdição em todo o território do Estado e prazo de duração
indeterminado.
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Art. 5º. A ADAGRI gozará de todas as franquias, privilégios
e isenções assegurados aos Órgãos da Administração Direta
Estadual.
Art. 6º. A Administração da ADAGRI será objeto de Contrato de Gestão celebrado entre a Presidência e a Secretaria da
Agricultura e Pecuária - SEAGRI, no prazo de 90 (noventa)
dias após a nomeação do Presidente.
Art. 7º. Caberá ao poder concedente atribuir à Agência
de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI,
mediante disposição legal ou pactuada, competência para
regulação e fiscalização das atividades previstas no art. 3º.
desta Lei.

CAPITULO II - PARTE GERAL
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 8º. A estrutura organizacional da Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, é a seguinte:
I - DIREÇÃO SUPERIOR:
1. Diretoria Colegiada;
2. Conselho Consultivo;
3. Superintendência;
II- ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO:
1. Procuradoria Jurídica;
2. Ouvidoria;
3. Conselho Fiscal;
III - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA:
1. Gerências de Operações de Defesa;
2. Unidades Locais de Defesa;
3. Postos de Vigilância.
§ 1º. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará
- ADAGRI, terá como órgãos superiores a Diretoria Colegiada e o Conselho Consultivo, com composição definida,
respectivamente, nos arts. 11 e 28 desta Lei.
§ 2º. A regulamentação desta Lei disporá sobre a organização
e atribuições dos órgãos componentes da ADAGRI.
Art. 9º. A Superintendência servirá como principal órgão
de execução de atividades da entidade, oferecendo suporte
à Diretoria Colegiada e coordenando os departamentos
técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Ceará - ADAGRI.
Parágrafo único. O Superintendente, indicado à unanimidade
da Diretoria Colegiada, ocupará cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração, devendo ser pessoa de comprovada
experiência na gestão executiva de empreendimentos públicos

ou privados, satisfazendo ainda as condições estabelecidas
no art. 15 desta Lei.
Seção I
Da Diretoria Colegiada
Art. 10. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Ceará - ADAGRI, será dirigida por uma Diretoria Colegiada,
nomeada pelo Chefe do Poder Executivo, devendo contar,
também, com um Procurador e um Ouvidor, além de unidades especializadas incumbidas de diferentes funções.
Art. 11. A Diretoria Colegiada será composta de 3 (três)
Conselheiros, sendo um deles o seu Conselheiro-Presidente,
indicados e nomeados pelo Governador do Estado, para
cumprimento de mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma
única recondução, e que satisfaçam as seguintes condições:
I - ser brasileiro;
II - ser residente no Estado do Ceará;
III - possuir reputação ilibada e insuspeita idoneidade moral;
IV - ter notável saber jurídico, ou econômico, ou administrativo ou técnico em área sujeita ao exercício do Poder
Executivo e regulatório da ADAGRI;
V - não ser acionista, quotista ou empregado de qualquer
entidade regulada;
VI - não ser cônjuge, companheiro, ou ter qualquer parentesco por consangüinidade ou afinidade, em linha reta ou
colateral até o terceiro grau, com dirigente, administrador
ou conselheiro de qualquer entidade regulada ou com pessoa
que detenha mais de 1% (um por cento) do capital social
dessas entidades.
§ 1º. Para aferição do preenchimento dos requisitos de que
trata este artigo, os interessados deverão apresentar “curriculum vitae” junto à Secretaria da Agricultura e Pecuária
- SEAGRI, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação de edital de convocação para provimento da função de
Conselheiro.
§ 2º. O titular da Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI, designará Comissão composta de 3 (três) servidores,
com a incumbência do exame da documentação apresentada
pelos candidatos, a qual elaborará relatório circunstanciado
acerca das qualificações apresentadas, encaminhando posteriormente ao Governador do Estado para escolha.
§ 3º. Antes da elaboração do Relatório de que trata o parágrafo anterior, a Comissão fará publicar a relação dos candidatos qualificados, ficando assegurado a qualquer cidadão
o direito de fornecer dados ou impugnação, no prazo de 5
(cinco) dias, sobre seus nomes que poderá ser levado em
consideração pela Comissão.
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§ 4º. Ao candidato cujo o nome seja objeto de impugnação,
será assegurado igual prazo para formulação de defesa, sobre a qual se manifestará o Relatório a ser apresentado pela
Comissão.
Art. 12. Os Conselheiros elegerão o Presidente da Diretoria
Colegiada, para exercício da função por 1 (um) ano, ou pelo
prazo restante de seu mandato, podendo ser reconduzido,
uma única vez, por igual período.
Art. 13. A Diretoria Colegiada submeterá relatório anual
ao Governador do Estado, Assembléia Legislativa e ao
Tribunal de Contas do Estado, nos termos da regulamentação desta Lei.
Art. 14. As funções de Conselheiro serão de dedicação
exclusiva.
Art. 15. A exoneração imotivada de Diretor da Agência somente poderá ser promovida nos 4 (quatro) meses iniciais do
mandato, findos os quais será assegurado seu pleno e integral
exercício, salvo nos casos de prática de ato de improbidade
administrativa, de condenação em processo administrativo
ou penal e de descumprimento injustificado do Contrato
de Gestão.
Art. 16. Aos Dirigentes da Agência tratada nesta Lei é vedado
o exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária.
§ 1º. É vedado aos dirigentes, igualmente, ter interesse direto
ou indireto, em empresa relacionada com a área de atuação
da Defesa Agropecuária, prevista em Lei, conforme dispuser
o regulamento desta Lei.
§ 2º. No caso de descumprimento do disposto no caput e
no § 1º deste artigo, o infrator será afastado de suas funções,
com perda do mandato, sem prejuízo de responder as ações
cabíveis.
Art. 17. Até 1 (um) ano após deixar o cargo, é vedado ao
ex-dirigente representar qualquer pessoa ou interesse perante
a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará.
Parágrafo único. Durante o prazo previsto no caput deste
artigo é vedado, ainda, ao ex-dirigente, utilizar em beneficio
próprio ou de outrem, informações privilegiadas obtidas em
decorrência das funções exercidas, sob pena de incorrer em
ato de improbidade administrativa.
Art. 18. Compete à Diretoria Colegiada:
I - exercer a administração da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, e fazer cumprir os termos do
Contrato de Gestão;
II - propor ao Secretário da Agricultura e Pecuária as políticas

e diretrizes destinadas a permitir à Agência o cumprimento
de seus objetivos;
III - editar normas sobre matérias de competência da Agência;
IV - aprovar o Regimento Interno e definir a área de atuação,
a organização e a estrutura de cada Diretoria;
V - cumprir e fazer cumprir as normas relativas à defesa
agropecuária;
VI - elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre suas
atividades;
VII - julgar, em grau de recurso, as decisões da Diretoria,
mediante provocação dos interessados;
VIII - encaminhar o relatório anual de execução do Contrato de Gestão e a prestação anual de contas da Agência
aos órgãos competentes e ao Conselho Estadual de Defesa
Agropecuária.
§ 1º. A Diretoria Colegiada reunir-se-á com a presença de
seus 3 (três) Conselheiros, dentre eles o Conselheiro-presidente ou seu substituto legal, e deliberará com, no mínimo,
2 (dois) votos favoráveis.
§ 2º. Dos atos praticados pelos demais órgãos da Agência
caberá recurso à Diretoria Colegiada, como última instância
administrativa, sendo o recurso passível de efeito suspensivo,
a critério da Diretoria Colegiada.
§ 3º. O Conselheiro permanecerá no exercício de suas funções após o término de seu mandato até que seu sucessor seja
nomeado e empossado.
§ 4º. Em caso de ausência de qualquer dos Conselheiros
e havendo empate em deliberação, prevalecerá o voto do
Presidente do Conselho.
Art. 19. No início de seus mandatos, e anualmente até o final
dos mesmos, os Conselheiros deverão apresentar declaração
de bens, na forma prevista na regulamentação desta Lei.
Art. 20. Os Conselheiros deverão, no ato da posse, assinar
termo de compromisso, cujo conteúdo espelhará o previsto
nesta Lei.
Art. 21. A fixação da estrutura e competência de cada órgão
da Agência, bem como as atribuições dos respectivos titulares,
serão estabelecidos em Regimento.
Seção II
Do Processo Decisório
Art. 22. O processo decisório da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e economia processual, de acordo com os procedimentos a
serem definidos na regulamentação desta Lei, assegurados
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aos interessados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos inerentes.
Art. 23. O ato ou decisão da Diretoria Colegiada será proferido pela maioria simples dos Conselheiros.
Art. 24. As atividades reguladas que se encontrem sob análise
da Diretoria Colegiada não poderão ser objeto de discussão,
salvo pelas vias administrativas ordinárias, mediante solicitação de qualquer Conselheiro da Diretoria Colegiada acerca
do mérito da matéria sob consideração.
Art. 25. As decisões da Agência de Defesa Agropecuária do
Estado do Ceará - ADAGRI, deverão ser fundamentadas e
publicadas.
Art. 26. Das decisões da Agência de Defesa Agropecuária do
Estado do Ceará - ADAGRI, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 20 (vinte) dias contados da intimação ou
publicação no Diário Oficial do Estado.
Seção III
Do Conselho Consultivo
Art. 27. O Conselho Estadual de Defesa Agropecuária do
Estado do Ceará, de caráter consultivo, é órgão de orientação
e supervisão da Agência de Defesa Agropecuária do Estado
do Ceará - ADAGRI, e será integrado por 21 (vinte e um)
Conselheiros.
Art. 28. O Conselho Estadual de Defesa Agropecuária do
Estado do Ceará será formado por 21 (vinte e um) membros,
tendo a seguinte composição:
I - o Secretário da Agricultura e Pecuária - SEAGRI, que o
presidirá;
II - o Secretário da Saúde - SESA;
III - o Secretário da Fazenda - SEFAZ;
IV - o Secretário da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente - SOMA;
V - o Delegado Federal da Agricultura no Estado do Ceará
- DFA;
VI - o Diretor da Agência de Defesa Agropecuária do Estado
do Ceará - ADAGRI;
VII - um representante do Ministério Público Estadual;
VIII - o Presidente da Federação da Agricultura do Estado
do Ceará - FAEC;
IX - o Presidente da Federação das Indústrias do Estado do
Ceará - FIEC;
X - o Presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do
Ceará - APRECE;
XI - o Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará - CRMV;
XII - o Presidente do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará - CREA;
XIII - o Presidente da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural - EMATERCE;

XIV - um representante da Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuárias - EMBRAPA, localizada no Ceará;
XV - o Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará- FETRAECE;
XVI - um representante das Universidades localizadas no
Estado do Ceará;
XVII - o Presidente da Associação Cearense de Avicultura
- ACEAV;
XVIII - o Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de
Carnes de Fortaleza - SINDICARNES;
XIX - o Presidente da Associação Cearense de Criadores e
Exportadores de Camarão - ACCEC;
XX - o Presidente da Associação das Indústrias de Laticínios
do Norte/Nordeste - AILANE;
XXI - um representante da Comissão de Agropecuária e Recursos Hídricos da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará.
§ 1º. Os membros do Conselho Estadual de Defesa Agropecuária e seus suplentes serão designados pelo Governador
do Estado, mediante indicação dos órgãos, entidades e instituições representadas.
§ 2º. Os membros do Conselho serão substituídos, em suas ausências e impedimentos eventuais, pelos respectivos suplentes.
§ 3º. A estrutura e funcionamento do Conselho constarão
do respectivo Regimento a ser aprovado e homologado pelo
Chefe do Poder Executivo.
Art. 29. Compete ao Conselho Consultivo:
I - opinar sobre o plano geral de metas para defesa fitossanitária e agropecuária e sobre as políticas setoriais, inerentes aos
serviços executados pela ADAGRI, definidos pelo Governo
Estadual;
II- opinar sobre as atividades de regulação desenvolvidas
pela ADAGRI;
III - opinar sobre os critérios para fixação e revisão, ajuste e
homologação de tarifas;
IV - examinar críticas, denúncias e sugestões feitas pelos
usuários e, com base nestas informações, fazer proposições
à Diretoria Colegiada;
V - requerer informações relativas às decisões da Diretoria
Colegiada;
VI - produzir, semestralmente ou quando oportuno, apreciações críticas sobre a atuação da ADAGRI, encaminhando-as à Diretoria Colegiada, à Assembléia Legislativa e ao
Governador do Estado.
Parágrafo único. O Conselho Consultivo contará com o apoio administrativo da ADAGRI para o cumprimento de suas funções.
Art. 30. A participação no Conselho não será remunerada,
sendo considerada serviço público de natureza relevante.
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Seção IV
Do Conselho Fiscal
Art. 31. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização superior
do Conselho de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará,
será constituído de 3 (três) membros efetivos e respectivos
suplentes, tendo a seguinte composição:
I - um representante da Secretaria da Controladoria - SECON;
II - um representante da Secretaria da Agricultura e Pecuária
- SEAGRI;
III - um representante da Secretaria da Administração SEAD.
§ 1º. Os membros indicados para a composição do Conselho
Fiscal terão mandato inicial de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução, por igual período.
§ 2º. Após o primeiro ano de sua composição, haverá alteração do percentual de 1/3 (um terço) de seus membros,
tornando-se periódica essa renovação a cada 2 (dois) anos.
§ 3º. O Conselho Fiscal reunir-se-á com periodicidade
trimestral, em sessões ordinárias e, de forma extraordinária,
quando convocado pela Secretaria da Agricultura e Pecuária
ou a requerimento de qualquer de seus membros.
§ 4º. Ao Conselho Fiscal compete:
a) examinar e emitir parecer referente às contas da Agência
de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI;
b) supervisionar e emitir parecer mensal sobre o cumprimento das metas e objetivos traçados no seu Regulamento;
c) examinar e emitir parecer acerca dos relatórios semestrais
apresentados pela Agência;
d) pronunciar-se em relação a denúncias ou reclamações
que lhe forem encaminhadas pela sociedade, adotando as
providências cabíveis;
e) executar outras atividades que lhe sejam correlatas.
Art. 32. A participação no Conselho Fiscal não será remunerada, sendo considerada serviço público de natureza
relevante.
§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em
suas ausências e impedimentos eventuais, pelos respectivos
suplentes.
§ 2º. A estrutura e funcionamento do Conselho Fiscal constarão do respectivo Regimento a ser pelo mesmo aprovado e
homologado pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO III
DO PATRIMÔNIO E RECEITAS
Art. 33. Constituem patrimônio da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI:
I - o atual acervo da defesa sanitária animal e vegetal da
Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI;
II - os bens imprescindíveis à execução adquiridos com recursos oriundos dos convênios firmados com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento - MAPA, com
a Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI;
III - os bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou transferidos;
IV - o saldo do exercício financeiro, transferido para sua
conta patrimonial;
V - o que vier a ser constituído na forma legal.
Parágrafo único. Os bens, direitos e valores da Agência de
Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, serão
utilizados exclusivamente no cumprimento dos seus objetivos, permitida, a critério da Diretoria, a utilização desses
bens para a obtenção de rendas destinadas ao atendimento
de sua finalidade.
Art. 34. Em caso de extinção da ADAGRI, seus bens e direitos reverterão ao patrimônio do Estado do Ceará, salvo
disposição em contrário expressa em Lei.
Art. 35. Constituem receitas da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará- ADAGRI:
I - os recursos provenientes de dotações orçamentárias;
II - as doações, legados, subvenções e contribuições de pessoas
de direito público ou privado, nacionais e internacionais;
III - as transferências de recursos consignados nos orçamentos
da União, do Estado e dos Municípios;
IV - as rendas patrimoniais, inclusive juros e dividendos;
V - os recursos oriundos da alienação de bens patrimoniais;
VI - as receitas provenientes da aplicação de multas pelo
descumprimento da Legislação;
VII - os recursos provenientes de convênio, acordos ou contratos celebrados com órgãos de direito público ou entidades
privadas, nacionais ou internacionais;
VIII - as rendas patrimoniais e as provenientes dos seus
serviços, bens e atividades;
IX - as receitas oriundas do Governo Federal para a execução
dos serviços públicos por ele delegados conforme convênios
específicos celebrados com o mesmo;
X - os emolumentos e as taxas em decorrência do exercício
de fiscalização, bem como quantias recebidas pela aprovação
de laudos e prestação de serviços técnicos pela Agência de
Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI;
XI - outros recursos eventuais ou extraordinários que lhes
sejam atribuídos.
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§ 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a cobrança referida no inciso X deste artigo, de acordo com a tabela
própria instituída por Lei.
§ 2º. Os recursos obtidos com a cobrança, de que trata o
inciso X, e os decorrentes do inciso VI deste artigo, serão
depositados, diretamente, em conta específica da Agência de
Defesa Agropecuária do Estado do Ceará.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 36. Durante a primeira instalação regular da Diretoria
Colegiada, os Conselheiros terão mandatos diferenciados de 5
(cinco), 4 (quatro) e 3 (três) anos, de acordo com os respectivos
termos de posse e fixados nos respectivos atos de nomeação.
Parágrafo único. O Governador nomeará um dos Conselheiros para a função de Presidente da Diretoria Colegiada
para o período inicial de 2 (dois) anos, após o quê a escolha
dar-se-á conforme o disposto no art. 12 desta Lei.
Art. 37. O quadro de pessoal da Agência de Defesa Agropecuária
do Estado do Ceará - ADAGRI, será constituído de cargos de
provimento efetivo, cargos de provimento em comissão e funções comissionadas, na forma desta Lei e no Plano de Cargos e
Carreiras e Salários, este a ser objeto de Lei posterior.
Art. 38. Ficam criados 4 (quatro) Cargos Comissionados de
Defesa Agropecuária - CCDA, sendo 3 (três) CCDA - I, no
valor unitário de R$ 6.379,20 (seis mil, trezentos e setenta
e nove reais e vinte centavos); 1 (um) CCDA - II, no valor
unitário de R$ 4.784,40 (quatro mil, setecentos e oitenta e
quatro reais e quarenta centavos); e 10 (dez) FCDA - I, no
valor unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e 6 (seis)
FCDA - II, no valor unitário de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), providos respectivamente por Conselheiros,
Superintendente e Assessores Técnicos.
§ 1º. As Funções Comissionadas de Defesa Agropecuária criadas neste artigo são inacumuláveis com qualquer outra remuneração paga por órgão ou entidade da Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal, à exceção dos proventos.
§ 2º. Para o provimento das funções criadas no art. 39 desta Lei, fica
vedado o ressarcimento de remuneração a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.
§ 3º. As Funções Comissionadas de Defesa Agropecuária
- FCDA - II, serão privativas de servidores ocupantes de
cargos efetivos da ADAGRI.
Art. 39. Fica a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará
- ADAGRI, autorizada a efetuar contratação temporária, nos

termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, por prazo
não excedente a 12 (doze) meses, sendo permitida uma única
prorrogação, limitada a contratação a 76 (setenta e seis) pessoas,
vedado o exercício de atividade em outro órgão ou entidade da
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.
Parágrafo único. O Poder Executivo, no prazo estipulado
neste artigo, promoverá a realização de concurso público,
para provimento dos cargos efetivos ao funcionamento da
Agência de Defesa Agropecuária do Ceará - ADAGRI.
Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - transferir as atividades, acervo documental, mobiliário,
equipamentos e veículos inerentes às ações de defesa sanitária animal e vegetal da Secretaria da Agricultura e Pecuária
- SEAGRI, para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado
do Ceará - ADAGRI;
II - praticar os atos necessários à continuidade dos serviços,
à regulamentação, administração de pessoal, material, patrimônio e receitas, até a definitiva estruturação da Agência de
Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI.
Art. 41. A ADAGRI, na qualidade de Agência Executiva,
disporá do dobro do valor limite, para os casos de dispensa
de licitações para compras, obras e serviços, nos termos da
Lei nº 13.300, de 14 de abril de 2003.
Art. 42. Fica a ADAGRI dispensada da celebração de termos aditivos a contratos e convênios de vigência plurianual,
quando objetivarem unicamente a identificação dos créditos
à conta dos quais devam conter as despesas relativas ao respectivo exercício financeiro.
Art. 43. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta
dos recursos constantes dos orçamentos do Estado, para o
exercício de 2004 e subseqüente, ficando o Poder Executivo
autorizado a promover, no prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias, as modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 44. Permanecem em vigor os dispositivos contidos
nas Leis nºs 13.066 e 13.067, ambas de 17 de outubro de
2000, regulamentadas, respectivamente, pelos Decretos nºs
26.370, de 11 de setembro 2001 e 26.369, de 06 setembro
2001, que não colidirem com a presente Lei.
Art. 45. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 02 de julho de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
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LEI Nº 13.523, DE 28 DE SETEMBRO DE 2004.
Cria e disciplina o Programa de Incentivo à
Agropecuária Orgânica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criado o Programa de Incentivo à Agropecuária
Orgânica - PIAO, com o objetivo de estimular e propiciar
a produção de gêneros orgânicos dissociados da utilização
de agrotóxicos e de adubos químicos altamente solúveis
e da produção de organismos geneticamente modificados
ou transgênicos, de acordo com as instruções normativas
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, contribuindo para a preservação do meio ambiente
e incentivando o crescimento da cadeia produtiva na versão
orgânica.
Art. 2º. O Programa de Incentivo à Agropecuária Orgânica,
de execução compartilhada, através da Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI e da Secretaria da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente - SOMA, com o apoio das demais
Secretarias de Estado, das Universidades Estaduais e dos segmentos produtivos no Estado, têm as seguintes finalidades,
dentre outras compatíveis com seus objetivos:
I - disseminação da cultura da agropecuária orgânica, com a
demonstração dos benefícios advindos de sua implantação,
tanto para o meio ambiente como para os produtores e consumidores de alimentos saudáveis e ecologicamente corretos;
II - incrementar atividades de fomento e pesquisa tecnológicas, nas áreas de agricultura e pecuária, voltadas para o
incentivo da agropecuária orgânica;
III - difundir informações técnicas relacionadas à agropecuária orgânica;
IV - apoiar a formação, capacitação e desenvolvimento permanente de grupos de agricultores e pecuaristas orgânicos,
visando a melhoria da qualidade de vida e o aumento da
renda familiar, através da prática de uma agropecuária ecologicamente sustentável;
V - apoiar pesquisas participativas, valorizando as experiências locais, o conhecimento dos agricultores e pecuaristas e
de suas entidades de classe;
VI - incentivar o crescimento do mercado de produtos orgânicos, com a simplificação do processo de comercialização
da produção;
VII- buscar junto às instituições financeiras oficiais a criação
e o desenvolvimento de linhas de crédito específicas para o
produtor orgânico, com juros subsidiados, carência e prazos
de pagamento adequados;
VIII - criação de banco de sementes orgânicas, com distribuição regionalizada, apta ao atendimento das demandas dos produtores;
IX - garantir, com os demais parceiros, a assistência técnica aos

grupos de produtores inscritos no programa de agricultura
orgânica.
Art. 3º. A Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI, em
parceria com órgãos e entidades governamentais, organizações não-governamentais - ONG’s, e entidades representativas dos agricultores e pecuaristas, desenvolverá pesquisas e
projetos visando, dentre outras finalidades compatíveis com
os objetivos do PIAO:
I - gerar e incrementar tecnologia de produção orgânica
voltada para a agropecuária familiar;
II - conceber e estimular estratégias de comercialização de
produtos orgânicos;
III - incentivar a formação e a consolidação de associações
e/ou cooperativas de produtores orgânicos;
IV - adaptar tecnologias de produção orgânica às condições
e experiências locais;
V - formar e capacitar produtores familiares com fins de
produção, beneficiamento e comercialização dos produtos
orgânicos;
VI - instituir certificação associativo-participativa, com registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- MAPA, com a criação do “selo dos produtos orgânicos do
Ceará”.
Art. 4º. A SEAGRI poderá celebrar convênios com entidades governamentais e organizações não-governamentais
- ONG’s, e com entidades representativas dos produtores
para a implantação do PIAO.
Art. 5º. O acesso aos benefícios do PIAO será garantido ao
produtor-familiar, na condição de proprietário, possuidor,
arrendatário, meeiro ou parceiro de terra no Estado do Ceará, inclusive agricultores assentados através de programas
federais ou estaduais, que:
I - tenha implantado o sistema de produção orgânica em
seu imóvel rural;
II- esteja implantando o sistema de produção orgânica em
seu imóvel rural;
III - queira iniciar a implantação ou conversão de seu processo
produtivo para o sistema de produção orgânica;
IV - possua, no mínimo, oitenta por cento de sua renda,
proveniente da atividade rural;
V - não contrate mão-de-obra sazonal, na unidade produtiva,
que exceda o somatório de sua mão-de-obra familiar.
Art. 6º. Aos participantes do PIAO é vedada a utilização de
agrotóxicos e adubos químicos altamente solúveis, de acordo
com as instruções normativas do MAPA, sob pena de suspensão temporária ou de exclusão do programa, com perda
da certificação respectiva de produtor orgânico, conforme a
gravidade do caso.
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Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de sessenta dias após a sua publicação.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 28 de setembro de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***

LEI Nº 12.228, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre o uso, a produção, o consumo, o
comércio e o armazenamento dos agrotóxicos,
seus componentes e afins bem como sobre a
fiscalização do uso, de consumo, do comércio,
do armazenamento e do transporte interno
desses produtos.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento, bem como a fiscalização do uso, do consumo,
do comércio, do armazenamento e do transporte interno
dos agrotóxicos, seus componentes e afins, no território do
Estado do Ceará, serão regidos por esta Lei.
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I - agrotóxicos e afins:
a) os produtos e os agentes de processo físico, químicos ou
biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas; nas
pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas,
e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos,
hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição
da flora ou da fauna, afim de preservá-las da ação danosa de
seres vivos considerados nocivos;
b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes,
dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento;
II - componentes: os princípios ativos, os produtores técnicos,
suas matérias primas, os ingredientes inertes e aditivos usados
na fabricação de agrotóxicos e afins.

Art. 3º. Os agrotóxicos, seus componentes e afins de acordo
com artigo 2º desta Lei, só poderão ser utilizados, produzidos,
consumidos, comercializados e armazenados no território
do Estado do Ceará, se previamente registrados nos termos
da Lei nº 7.802 de 11/07/89 e do decreto nº 98.816 de
11/01/90, e de acordo com as diretrizes e exigências dos
Órgãos Federais e Estaduais responsáveis pelos setores de
saúde, do meio ambiente e da agricultura.
Art. 4º. As pessoas físicas jurídicas que sejam prestadoras
de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes
e afins, ou que os produzem, importem, exportem e comercializem, ficam obrigadas a promover o seu registro nos
órgãos competentes do Estado ou do Município, atendidas
as exigências dos Órgãos Federais e responsáveis que atuam
nas áreas de saúde, do meio ambiente e da agricultura.
§ 1º. São prestadoras de serviços as pessoas físicas e jurídicas
que executam trabalhos de prevenção, destruição e controle
de seres vivos, considerados nocivos, aplicando agrotóxicos,
seus componentes e afins.
§ 2º. O registro nos órgãos a que se refere o caput deste artigo, não isenta de outras obrigações exigíveis a nível Federal
e Municipal.
§ 3º. Nenhum estabelecimento que opere com produtos
abrangidos por esta Lei poderá funcionar sem a assistência e responsabilidade efetiva de profissional legalmente
habilitado.
Art. 5º. Para o cadastramento dos agrotóxicos, os fabricantes,
para comercializar seus produtos no Estado, dirigirão requerimento à Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, acompanhado, obrigatoriamente, dos seguintes
documentos:
I - cópia do Registro do produto, expedida pelo Ministério
da Agricultura e Reforma Agrária ou Ministério da Saúde;
II - cópia do Relatório Técnico aprovado pelo Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária ou Ministério da Saúde;
III - descrição do método de análise de resíduo de cada
produto.
Art. 6º. O cadastramento dos Agrotóxicos, perante a
SEMACE, terá validade de 5(cinco) anos, renováveis por
idêntico período.
Art. 7º. Os comerciantes que transacionem Agrotóxicos
diretamente com os usuários, deverão ser registrados na
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
para o que deverão apresentar os seguintes documentos:
I - requerimento do Registro dirigido ao Superintende da
SEMACE;
II - cópia do alvará de funcionamento fornecido pelo Órgão
Competente do Estado ou do Município;
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III - relação dos produtos comercializados;
IV - Termo de Responsabilidade Técnica pela firma, assinado por profissional devidamente habilitado pelo respectivo
Conselho Profissional.
Art. 8º. Deverão ser registradas na SEMACE as Empresas
Prestadoras de Serviços, Empresas Agropecuárias e Empresas
de Armazenamento e Expurgos de sementes, que utilizam
agrotóxicos, para fins fitossanitários, munidos dos seguintes
documentos:
I - requerimento do Registro dirigido ao Superintendente
da SEMACE;
II - cópia do Registro da Empresa no Órgão Federal competente ou similar, quando se tratar de empresa sediada em
outro Estado;
III - descrição do método de aplicação e/ou utilização dos
agrotóxicos;
IV - Termo de Responsabilidade Técnica pela firma, assinado por profissional devidamente habilitado pelo respectivo
Conselho Profissional;
V - prova de constituição de empresa;
VI - comprovante de pagamento da taxa, através de DAE,
código 6254.
Art. 9º. As empresas aplicadoras de agrotóxicos com finalidade domissanitária, para fins de licenciamento junto à Secretaria de Saúde do Estado ou Município, deverão apresentar
requerimento instruído com a documentação constantes no
artigo anterior.
Art. 10. As empresas aplicadoras de agrotóxicos e afins terão
obrigatoriamente instalações independentes, sendo vedado
o aproveitamento de suas dependências para residência ou
moradia.
Art. 11. Os serviços de fiscalização, objeto desta Lei, quando
executados pelos órgãos de Agricultura, Saúde e Meio Ambiente, no exercício regular do Poder de Polícia, ensejarão a
cobrança de taxas.
Art. 12. VETADO.
Art. 13. Possuem legitimidade para requerer o cancelamento
ou a impugnação, em nome próprio, do registro de agrotóxicos e afins, argüindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde
humana e dos animais:
I - entidades de classes, representativas de profissões ligadas
ao setor;
II - partidos políticos com representação de profissões ligadas
ao setor;
III - entidades legalmente constituídas para a defesa dos
interessados difusos relacionados à proteção do consumidor,
do meio ambiente e dos recursos naturais.
Art. 14. Quando Organizações Internacionais, responsáveis
pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o

Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e
convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso
de agrotóxicos seus componentes e afins, caberá ao COEMA suspender imediatamente o uso, a comercialização e o
transporte no Estado.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, ouvidos os órgãos
oficiais de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, poderá o
COEMA autorizar o uso por organismos oficiais sob a supervisão da SEMACE.
Art. 15. A fiscalização do disposto nesta Lei incumbe, no âmbito das respectivas atribuições, à SEMACE e às Secretarias
da Agricultura e da Saúde, através do trabalho integrado de
seus órgãos técnicos específicos; de forma a garantir o pleno
aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponíveis. No exercício de sua competência, o Estado exercerá
ação fiscalizadora:
a) quando se tratar de uso e consumo dos agrotóxicos e afins
na área de jurisdição respectiva;
b) quando se tratar de estabelecimentos de comercialização,
armazenamento e prestação de serviços;
c) quando se tratar de assuntos relacionados à destinação
final de resíduos e embalagens;
d) quando se tratar de transportes por vias terrestres, Lacustre
fluvial, marítima e aérea em suas áreas de competência;
e) quando se tratar de coleta de amostras para análise
fiscal;
f ) no monitoramento da comercialização de produtos agropecuários e seus derivados destinados à alimentação humana
animal.
Art. 16. A comercialização de agrotóxicos e afins com finalidade agrosilvopastoril só poderá ser efetuada diretamente ao
usuário, mediante apresentação de receituário agronômico
emitido por profissional legalmente habilitado, conforme
disposição na Lei nº 7.802 e seu decreto regulamentador.
§ 1º. Só poderão ser prescritos produtos com observância
das recomendações de uso aprovadas no registro.
§ 2º. Ficará isenta de prescrição a venda de agrotóxicos
destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação de
ambientes domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento
de água ao uso em campanhas de saúde pública.
Art. 17. Além da prescrição, os agrotóxicos de classificação
toxicológica I e II, respectivamente, extremamente tóxicos
e altamente tóxicos, somente poderão ser usados com a
presença, no local da aplicação, de profissional legalmente
habilitado.
Art. 18. Os estabelecimentos que comercializam, armazenam e transportam ou operam, de toda e qualquer forma,
com agrotóxicos e produtos afins, deverão seguir as Normas
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Técnicas de Segurança e de Higiene de Trabalho, de acordo
com o estabelecido pela ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas e pelo Ministério do Trabalho.

Art. 28. É vedada a comercialização e a utilização de agrotóxicos organoclorados na agricultura em todo o território
do Estado do Ceará.

Art. 19. É vedado o armazenamento e a comercialização de
agrotóxicos e afins em recintos que contenham alimentos.

Parágrafo único. Os casos de uso excepcional serão definidos
pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA.

Art. 20. É proibido o despejo dos excedentes de agrotóxicos, seus componentes e afins e a lavagem dos materiais de
aplicação ou das embalagens nos mananciais.

Art. 29. Compete aos municípios legislarem supletivamente
sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, observando o disposto na Lei Federal e
Estadual.

Art. 21. O transporte, dentro do território estadual, de agrotóxicos, seus componentes e afins, deverá se submeter às regras
e procedimentos estabelecidos para transporte de produtos
perigosos constantes das legislações específicas em vigor.
Art. 22. A mistura de duas ou mais formulações, em todos
os casos de aplicação de agrotóxicos e afins, somente poderá
ser elaborada mediante recomendação da pesquisa, de acordo
com a legislação em vigor.
Art. 23. Os produtos de que trata esta Lei, somente poderão
ser comercializados nas suas embalagens originais e invioláveis, sendo vedado o fracionamento.
Art. 24. As áreas de experimentação ou pesquisa com agrotóxicos e afins deverão ser cadastradas mediante apresentação
de projeto técnico ao Órgão do Estado.
Art. 25. As ações de inspeção e fiscalização se efetivarão em
caráter permanente e constituirão atividades de rotina dos órgãos responsáveis pela agricultura, saúde e meio ambiente.
Parágrafo único. Quando solicitadas pelos órgãos competentes, deverão as empresas prestar as informações ou proceder a
entrega de documentos nos prazos estabelecidos e as medidas
que se fizerem necessárias.
Art. 26. A inspeção e a fiscalização serão exercidas por agentes
devidamente credenciados pelos Órgãos Estaduais de Agricultura, Saúde e Meio Ambiente, que terão as prerrogativas
especiais para o desempenho de suas funções, de acordo com
o decreto nº 98.916 de 11/01/90.
§ 1º. O agente de fiscalização deverá ter formação profissional
com habilitação para o exercício de suas atribuições.
§ 2º. Não poderá ter exercício nos órgãos de fiscalização e
controle de agrotóxicos e afins, o servidor público que for
sócio ou acionista de qualquer categoria ou que prestem
serviços a empresas sujeitas ao regime desta Lei.
Art. 27. É vedada a comercialização e a utilização de agrotóxicos organomercuriais em todo o território do Estado.

Art. 30. À Secretaria Estadual de Agricultura e Reforma
Agrária - SEARA, compete:
I - otimizar os trabalhos de campo, através de campanhas
educativas, junto aos produtores rurais, quanto ao uso, conservação de agrotóxicos, promovendo, ainda, treinamento de
técnicos e produtores rurais;
II - fiscalizar as condições de aplicação de agrotóxicos e afins
no meio rural;
III - fiscalizar a utilização de agrotóxicos e afins nas lavouras,
florestas naturais ou implantadas em instalação de exploração
pecuária;
IV - fiscalizar a utilização do Receituário Agronômico a nível
de campo;
V - aplicar as medidas cautelares de embargo do estabelecimento, apreensão do produto e demais sanções previstas na
Legislação Federal e Estadual pertinentes;
VI - exercer as demais atribuições que lhes forem delegadas
pelo Órgão Federal competente.
Art. 31. Ao Órgão Estadual do Meio Ambiente compete:
I - registrar e fiscalizar as firmas que comercializem produtos
agrotóxicos e afins e empresas prestadoras de serviços fitossanitários que atuam no Estado;
II - autorizar a distribuição, comercialização e uso dos agrotóxicos, seus componentes e afins, nos termos dos Artigos
5º ao 9º desta Lei;
III - pesquisar e monitorar a ação dos agrotóxicos no meio
ambiente;
IV - normatizar a destinação final dos agrotóxicos apreendidos ou interditados pela ação fiscalizadora do Estado;
V - normatizar a destinação final de resíduos e embalagens,
seus componentes e afins;
VI - analisar e fiscalizar o uso de recursos ambientais, no que
se refere a agrotóxicos;
VII - fiscalizar a contaminação ambiental por agrotóxicos;
VIII - promover a educação ambiental em relação aos agrotóxicos;
IX - requerer das indústrias produtoras ou manipuladoras de
agrotóxicos, seus componentes e afins, instaladas no Estado,
os dados de quantidade produzida de agrotóxicos por produto comercial para o mercado interno e externo;
X - fiscalizar o comércio de agrotóxicos com fins fitossanitários utilizados na produção, armazenamento, beneficiamento
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e tratamento de material de plantas, provenientes do setor
agropecuário e florestal, destinados à multiplicação, alimentação ou transformação, com vistas à proteção ambiental;
XI - aplicar as medidas cautelares de embargos de estabelecimentos, apreensão do produto e demais sanções previstas
na Legislação Federal e Estadual pertinentes;
XII - exercer as demais atribuições que lhes forem delegadas
pelo Órgão Federal competente.
Art. 32. Ao Órgão Estadual de Saúde compete:
I - realizar amostragem de alimentos para a determinação
analítica dos resíduos remanescentes de agrotóxicos;
II - registrar e fiscalizar os prestadores de serviços na aplicação
de agrotóxicos com finalidade de higienização, desinfecção e
desinfestação de ambientes domiciliares e coletivos;
III - realizar treinamento e manter as condições necessárias
para o pronto atendimento em intoxicação por agrotóxicos, devendo as unidades de saúde pública, conveniadas
e privadas, terem em estoque antídotos apropriados para
primeiros socorros, conforme orientação do Órgão Estadual
de Saúde/SUS;
IV - fiscalizar a comercialização, o armazenamento, transporte interno e as condições de aplicação de agrotóxicos, seus
componentes e afins, nos meios urbano e rural, quanto ao
aspecto de saúde humana, higiene e segurança do trabalho;
V - fiscalizar a produção, o comércio, o armazenamento e
transporte interno de agrotóxicos empregados na higienização, desinfecção de ambientes domiciliares, públicos e
coletivos, no tratamento de água e em campanha de saúde
pública;
VI - aplicar as medidas cautelares de embargo de estabelecimento, apreensão do produto e demais sanções previstas na
Legislação Federal e Estadual pertinentes;
VII - exercer as demais atribuições que lhes forem delegadas
pelo Órgão Federal competente.
Art. 33. A Secretaria de Saúde adotará as providências necessárias para definir, como “notificação compulsória”, as intoxicações e doenças ocupacionais decorrentes das exposições
à agrotóxicos, seus componentes e afins.
Art. 34. VETADO.
§ 1º. VETADO.
§ 2º. VETADO.
Art. 35. Fica criada a Comissão Estadual de Agrotóxicos, vinculada ao Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA,
com posição paritária de representantes de órgãos públicos
e da sociedade civil ligados à matéria que deverá elaborar e
analisar anualmente o Plano Estadual de Ação Conjunta em
agrotóxicos, que será submetido à apreciação do COEMA.
Parágrafo único. A Comissão de que trata este artigo será

composta pelos seguintes órgãos: SEMACE, SEARA,
Secretaria Estadual de Saúde, UFC/CCA, IBAMA, MAARA, Ministério Público Estadual, Assembléia Legislativa,
Associação dos Comerciantes e Representantes de Produtos
Agropecuários - ACORPA, Federação dos Trabalhadores na
Agricultura no Estado do Ceará - FETRAECE, Federação da
Agricultura do Estado do Ceará - FAEC, Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, Conselho
Regional de Medicina do Ceará - CREMEC, Associação dos
Engenheiros Agrônomos do Ceará - AEAC, Associação dos
Municípios do Ceará - AMECE E FACIC.
Art. 36. As responsabilidades administrativas, civil e penal
pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente,
quando à produção, à comercialização e ao transporte não
cumprirem o disposto nesta Lei, na sua regulamentação e
nas Legislações Municipais, cabem:
a) ao profissional, quando comprovada receita errada, displicente ou indevida;
b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando em desacordo com o receituário;
c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo
receituário ou em desacordo com a receita;
d) ao registrante que, por dolo ou por culpa, emitir informações incorretas;
e) ao produtor que produzir mercadorias em desacordo com
as especificações constantes do registro do produto, do rótulo,
da bula, do folheto e da propaganda;
f ) ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos
trabalhadores e dos equipamentos na produção, distribuição
e aplicação dos produtos.
Art. 37. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal
cabíveis a infração de disposições desta Lei acarretará, isolada
ou cumulativa, nos termos previstos em regulamento, independente das medidas cautelares de embargo do estabelecimento e apreensão do produto ou alimentos contaminados,
a aplicação das seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa de até 20 (vinte) vezes unidades fiscais do Estado,
aplicáveis em dobro em caso de reincidência, segundo os
parâmetros fixados na regulamentação desta Lei;
III - condenação do produto;
IV - interdição do produto;
V - inutilização do produto;
VI - suspensão de autorização, registro ou licença;
VII - cancelamento de autorização, registro ou licença;
VIII - interdição temporária ou definitiva de estabelecimentos;
IX - destruição de vegetais, partes de vegetais e de alimentos
nos quais tenham havido aplicação de agrotóxicos de uso não
autorizado, a critérios do órgão competente.
X - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com resíduos acima do permitido.
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Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora fará a divulgação
das sanções impostas aos infratores desta Lei.
Art. 38. Após a conclusão do processo administrativo, os
agrotóxicos e afins apreendidos, como resultado da ação
fiscalizadora, serão inutilizados ou poderão ter outro destino,
a critério da autoridade competente, observada a Legislação
Ambiental em vigor.
Parágrafo Único. Os custos referentes a quaisquer dos procedimentos mencionados neste artigo correrão por conta
de infrator.
Art. 39. O Poder Executivo, desenvolverá ações de instrução,
capacitação, divulgação e esclarecimento, que estimulem
o uso seguro e eficaz dos agrotóxicos, seus componentes e
afins, com o objetivo de reduzir os efeitos prejudiciais para
os seres humanos e o meio ambiente e de prevenir acidentes
decorrentes de sua utilização imprópria.
Art. 40. O Poder Público incentivará a realização de pesquisas
e adoção de práticas destinadas ao incentivo, promoção e
difusão da Agro-ecologia.
Art. 41. As empresas e os prestadores de serviços que já
exercem atividades no ramo dos agrotóxicos, seus componentes e afins, têm o prazo de até 120 (cento e vinte) dias,
a partir da regulamentação desta Lei, para se adaptarem as
suas exigências.
Art. 42. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 09 de dezembro de 1993.
ANTÔNIO LUIZ ABREU DANTAS
MARFISA MARIA DE AGUIAR FERREIRA
ANAMARIA CAVALCANTE E SILVA
ANTÔNIO ENOCK DE VASCONCELOS

***

DECRETO Nº 23.705, DE 08 DE JUNHO DE 1995.
Regulamenta a Lei nº 12.228, de 09 de
dezembro de 1993, que dispõe sobre o uso,
a produção, o consumo, o comércio e o arma-

zenamento dos agrotóxicos, seus componentes
e afins bem como sobre a fiscalização do uso,
de consumo, do comércio, do armazenamento
e do transporte interno desses produtos e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 88, IV, da
Constituição do Estado do Ceará c/c art. 42 da Lei 12.228
de 09.12.93 e com fundamento na Lei Federal n.º 7.802,
de 11 de julho de 1989 e Decreto Federal n.º 98.816, de 11
de Janeiro de 1990,
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal n.º 7.802,
de 11 de julho de 1989 e o Decreto Federal n.º 98.816, de
11 de janeiro de 1990,
CONSIDERANDO o permanente risco de contaminação
do ambiente decorrente da produção, comercialização e aplicação inadequada de substâncias e produtos agrotóxicos,
CONSIDERANDO que a saúde e o bem-estar humano, bem
como o equilíbrio ecológico não devem ser afetados em conseqüência do uso abusivo e indiscriminado de agrotóxicos,
CONSIDERANDO a exigência legal de que os Governos
Estaduais, através de seus órgãos de agricultura, saúde e
meio ambiente, sejam co-partícipes na ação das atividades
elencadas pela Lei Federal n.º 7.802/89,
DECRETA,
Art. 1º. O uso, a produção, o consumo, o comércio e o
armazenamento dos agrotóxicos, componentes e afins,
bem como a fiscalização, do uso, do comércio, do armazenamento e do transporte interno destes produtos no
território do Estado do Ceará são disciplinados pela Lei
12.228, de 09.12.93 e por este regulamento.
Art. 2º. A aplicação de agrotóxico, componentes e afins,
por prestadores de serviços, que sejam pessoas físicas ou
jurídicas, bem como a produção, importação, exportação
e comercialização destes produtos no Estado do Ceará, dependerá de registro nos órgãos Estaduais de Saúde e Meio
Ambiente, observado o disposto nos art. 31, I e 32, II da Lei
n.º 12.228, de 09.12.93.
§ 1º. O registro será efetuado por estabelecimento comercial, independente de se tratar de filial, ainda que situada no
mesmo município.
§ 2º. O registro aludido no caput deste artigo não isenta as obrigações previstas na Lei Federal n.º 7.802, de
11.07.89, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 98.816,
de 11.01.90.

•39•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

Art. 3º. Somente poderão ser comercializados no Estado do
Ceará, agrotóxicos registrados nos Órgãos Federais competentes e previamente cadastrados junto à Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.
Parágrafo único. No prazo de 60 (sessenta) dias após a vigência do presente Decreto, a SEMACE remeterá relação
dos produtos cadastrados até aquela data, para a Secretaria
de Agricultura do Estado do Ceará e Secretaria de Saúde se
obrigando ainda, a informar aos referidos Órgãos qualquer
alteração no cadastro.
Art. 4º. As pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços
na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins são
obrigadas a manter livro de controle dos serviços prestados
contendo, além do disposto no Inciso III, art. 32 do Decreto
Federal n.º 98.816, de 11.01.90, equipamento utilizado e
metodologia empregada.
Art. 5º. São condições básicas, para registro de pessoas físicas ou jurídicas nos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente
e Saúde:
I - instalações independentes e equipamentos que satisfaçam
aos requisitos técnicos de produção, comercialização, armazenamento e utilização;
II - assistência de técnicos habilitados;
III - condições sanitárias e ambientais adequadas;
IV - cadastro dos aplicadores de agrotóxicos, componentes
e afins.
Art. 6º. Os locais destinados ao armazenamento de agrotóxicos e outros biocidas devem reunir as seguintes condições:
I - estar devidamente coberto, de maneira a proteger os
produtos contra as intempéries;
II - ter ventilação adequada;
III - estar localizado à distância conveniente de habitação
ou estabelecimento onde se conservem ou se consumam
alimentos, bebidas, drogas ou outros materiais;
IV - contar com as facilidades necessárias para que, no caso
de diferentes tipos de produtos para uso agrícola, especialmente no caso de herbicidas, possam ficar separados e
independentes;
V - contar com condições adequadas de asseio.
Art. 7º. As entidades e Órgãos Públicos ficam equiparados
às pessoas jurídicas privadas para fins do cumprimento
deste Decreto.
Art. 8º. Os prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas,
de direito público ou privado, que utilizem agrotóxicos,
componentes e afins, ficam obrigados a elaboração de mapa
demonstrativo dos serviços prestados em cada semestre do
ano civil, remetendo uma via deste mapa à Superintendência
Estadual do Meio Ambiente.

§ 1º. O mapa demonstrativo, deverá conter todas as informações constantes do livro de controle previsto no art. 4º
deste Decreto.
§ 2º. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE se obriga a fornecer os dados dos mapas demonstrativos a que se refere o caput deste artigo, aos demais
Órgãos Estaduais que realizem o controle e/ou fiscalização
da utilização de agrotóxicos, componentes e afins.
Art. 9º. As pessoas físicas e jurídicas, entes públicos e privados
ficam classificados, para fins de registro junto a Superintendência Estadual do Meio Ambiente da seguinte forma:
I - quanto à clientela:
a) A1 - Para prestação de serviços a terceiros;
b) A2 - Para prestação de serviços próprios;
c) A3 - Para prestação de serviços a terceiros e em proveito
próprio.
II - quanto à utilização:
a) B1 - Domissanitária;
b) B2 - Fitossanitária;
c) B3 - Zoo-sanitária;
d) B4 – Outros;
III - quanto à qualificação:
a) C1 - Pública;
b) C2 - Mista;
c) C3 - Privada.
Art. 10. O registro de pessoas físicas e jurídicas de direito privado ou público que produzam, comercializam, distribuam
e/ou prestem serviços utilizando agrotóxicos, componentes
e afins, serão realizados:
I - pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
em se tratando de comercialização de agrotóxicos, seus
componentes e afins e prestação de serviços com finalidade
fitossanitária;
II - pela Secretaria de Saúde do Estado em se tratando de
prestação de serviço de aplicação de agrotóxicos, componentes e afins com finalidade domissanitária;
§ 1º. O registro de que trata o caput deste artigo, terá validade de 01 (um) ano, e poderá ser revalidado por períodos
iguais e sucessivos.
§ 2º. A revalidação do registro deverá ser requerida nos
primeiros noventa (90) dias de cada exercício.
Art. 11. Os registros serão transcritos em livros próprios,
com folhas de 1 a 500, contendo Termo de Abertura e de
Encerramento.
Parágrafo Único. Os Certificados de Registro serão emitidos
em 2 (duas) vias, ficando a primeira via com o interessado e
a segunda com o órgão estadual competente.
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Art. 12. A transferência da propriedade e as alterações de
razão social ou do nome do estabelecimento não interromperá o prazo de validade do registro da pessoa física ou
jurídica, devendo, no entanto, proceder-se a comunicação
das alterações e a apresentação dos atos que se comprovem,
para averbação.
Art. 13. O cadastro referido no art. 3º deste Decreto deverá
ser efetuado junto à Superintendência Estadual do Meio
Ambiente e terá validade de cinco (05) anos.
§ 1º. A revalidação do cadastro dos produtos deverá ser requerida no primeiro trimestre do último ano do quinquênio
de validade.
§ 2º. Quaisquer modificações das características originais dos
produtos constantes do cadastro, deverão ser comunicadas
a SEMACE, para as devidas anotações no prazo máximo de
30 (trinta) dias.
Art. 14. O cadastro de produtos agrotóxicos, componentes
e afins poderá ser suspenso, nos seguintes casos:
I - preventivamente, no caso de reincidência na adulteração
da composição química do produto;
II - estiver com o prazo de validade de registro vencido no
órgão federal competente;
III - por decisão judicial.
Parágrafo único. Decretada a suspensão do cadastro, nos
termos do inciso I, deste artigo a SEMACE se obriga, no
prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 5º, III da Lei
Federal n.º 7.802, de 11.07.89, requerer o cancelamento do
registro, após ouvida a Comissão Estadual de Agrotóxicos.
Art. 15. A comercialização de agrotóxicos e outros biocidas
somente será realizada, se obedecidas as seguintes condições:
I - pelos fabricantes, manipuladores e distribuidores;
a) diretamente aos distribuidores e comerciantes, mediante
apresentação por estes, do registro na SEMACE;
b) diretamente às pessoas jurídicas de prestação de serviços
fitossanitários e domissanitários, mediante à apresentação por
estas do registro junto aos órgãos estaduais competentes;
c) diretamente aos usuários através de receituários especializados emitidos por profissionais de nível superior ou que
possua formação técnica, no mínimo, de nível técnico ou
segundo grau, habilitado pelo Conselho da categoria.
II - pelos comerciantes varejistas:
a) diretamente a outros comerciantes mediante apresentação
por estes, do registro junto à SEMACE;
b) diretamente às pessoas jurídicas de prestação de serviço
fitossanitário e domissanitário mediante apresentação por
estes, do registro junto aos órgãos estaduais competentes;
c) diretamente aos usuários mediante apresentação do competente receituário emitido por profissional de nível superior

ou que possua formação técnica, no mínimo, de nível médio
ou segundo grau , habilitado pelo Conselho da categoria.
Art. 16. Toda pessoa física ou jurídica que exerça a comercialização de agrotóxicos e outros biocidas fica obrigada a:
I - manter registro atualizado na forma do art. 2º deste
decreto;
II - atender ao disposto no art. 3º deste decreto;
III - comercializar agrotóxicos e outros biocidas nas embalagens originais de fábrica, devidamente rotulados e dentro
dos prazos de validade;
IV - adquirir agrotóxicos e outros biocidas somente de pessoas jurídicas registradas na SEMACE ou o órgão ambiental
competente do Estado de origem;
V - comercializar agrotóxicos e outros biocidas somente
mediante o recebimento do receituário emitido por profissional habilitado;
VI - preencher a nota fiscal de venda citando o nome do comprador, nome do produto, número de cadastro, quantidade
e número do receituário que o recomendou;
VII - arquivar os receituários anotando nos mesmos o número
das notas fiscais correspondentes;
VIII - manter atualizados fichas ou livros de controle de
estoque;
IX - manter exposto à venda equipamentos de proteção no
manuseio e aplicação de agrotóxicos e outros biocidas;
X - exigir para comercialização de agrotóxicos e outras biocidas das classes I e II, o termo de compromisso de acompanhamento técnico das aplicações, assinado por profissional
habilitado;
XI - manter os agrotóxicos e outros biocidas em boas condições de armazenamento e de conservação, longe de alimentos
e utensílios domésticos;
XII - permitir ao agente fiscal livre acesso aos livros, notas
fiscais de venda e compra, receituários, dependências de estocagem, locais de exposição e venda, além de fornecer todas
as informações necessárias ao trabalho de fiscalização;
XIII - efetuar a substituição e reposição decorrentes de medidas determinadas pela fiscalização;
XIV - retirar de venda os agrotóxicos e outros biocidas que
não possuam cadastro na SEMACE ou que venham a ter seu
cadastro suspenso ou cancelado.
Art. 17. Toda pessoa física ou jurídica que exerça atividade
de fabricação, manipulação, distribuição ou representação de
agrotóxicos e outros biocidas, destinados à comercialização
e utilização, está obrigado a:
I - discriminar, nas notas fiscais de venda, seu nome, endereço
e número de registro junto à SEMACE e o nome comercial
da pessoa jurídica adquirente e o número do cadastro do
produto vendido;
II - efetuar vendas somente de agrotóxicos e outros biocidas
cadastrados na SEMACE;
III - comercializar agrotóxicos e outros biocidas diretamente
ao usuário, somente com a apresentação por este de receitu-
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ário devidamente assinado por profissional habilitado;
IV - comercializar e distribuir agrotóxicos e outros biocidas
somente em embalagens lacradas, dentro das normas técnicas
de segurança do produto quanto ao manuseio, transporte,
armazenamento e aplicação;
V - repor aos comerciantes, as unidades de produtos agrotóxicos e outros biocidas apreendidos, inutilizados e destruídos
em virtude de infração de responsabilidade exclusiva do
fabricante;
VI - ressarcir ao comerciante, as unidades de produtos agrotóxicos e outros biocidas, cujos cadastros foram suspensos
ou cancelados pela SEMACE;
VII - manter registro de pessoa jurídica e cadastro dos produtos atualizados;
VIII - proceder dentro do prazo estabelecido pelo órgão
fiscalizador, as correções das irregularidades notificadas,
independente das sanções previstas neste Decreto;
IX - permitir livre acesso dos agentes fiscais às instalações da
fábrica, armazém, depósito e pontos de venda de agrotóxicos
e outros biocidas, bem como as notas fiscais, receituários,
fichas e livros de venda e de controle de estoque;
X - manter os agrotóxicos e outros biocidas em condições
adequadas e seguras de armazenamento, transporte e manuseio;
XI - comercializar ou distribuir, agrotóxicos e outros biocidas,
somente com às pessoas jurídicas registradas na SEMACE;
Art. 18. No transporte de agrotóxicos e outros biocidas
obedecer-se-á o seguinte:
I - Os veículos deverão adotar medidas que evitem a contaminação do ambiente, dos locais por onde transitam, bem
como a contaminação dos alimentos, bebidas, drogas ou
outros materiais;
II - as embalagens susceptíveis de ruptura deverão estar
protegidas por materiais adequados;
III - para transporte de embalagem contendo agrotóxicos e
outros biocidas é necessário certificar-se, previamente, de que
os fechos e tampas dos mesmos estejam bem ajustados;
IV - com o fim de impedir a deterioração das embalagens ou
etiquetas, devem-se evitar fazê-las rolar ou chocar-se sobre
superfícies irregulares ou sujas;
V - evitar que o veículo de transporte tenha pregos ou parafusos salientes, dentro do espaço onde serão colocadas as
embalagens;
VI - as embalagens devem ser colocadas de tal forma, que
não fiquem suspensas por seus bordos ou aros, de outras que
se encontrem próximas;
VII - os tambores ou recipientes de formas semelhantes
devem ser colocados verticalmente, dentro de veículos de
transporte, para evitar rolamento;
VIII - para descarga de tambores, devem-se dispor de um
dispositivo de elevação, ou seja, fazer com que as embalagens
desçam rolando ou deslizando sobre planos inclinados e sejam
recebidas sobre dispositivos amortecedores;
IX - veículo que tenha transportado agrotóxicos e outros

biocidas, deve ser descontaminado antes de ser usado, para
transporte de outros materiais.
Art. 19. As pessoas físicas ou jurídicas que fabricam, manipulam, distribuem, comercializam ou utilizam agrotóxicos e
outros biocidas, ficam obrigadas a exigir que seus operários
utilizem o seguinte equipamento de segurança, quando o
caso exigir:
I - luvas, botas ou galochas de borracha natural;
II - chapéu, avental e camisas de mangas longas impermeáveis;
III - mascara tipo cartucho com filtro descartável para pós e
partículas líquidas em suspensão no ar;
IV - máscara tipo face completa contra gases de alta concentração na atmosfera.
§ 1º. O equipamento de segurança deverá ser freqüentemente
descontaminado e substituídos os filtros utilizados.
§ 2º. Ficam isentos das exigências previstas nos Incisos I e
II deste artigo, os comerciantes varejistas no atendimento
de balcão para venda e entrega de pequenas quantidades de
embalagens.
§ 3º. Todo o equipamento de proteção individual deverá
apresentar o certificado de autorização do Ministério do
Trabalho.
Art. 20. Toda pessoa física ou jurídica que utiliza agrotóxicos
e outros biocidas fica obrigado a :
I - mantê-los em condições seguras de armazenamento e longe de alimentos e utensílios domésticos;
II - permitir ao agente fiscal livre acesso à propriedade,
lavouras, hortas, dependências de estocagem e demais
setores, além de fornecer todas as informações necessárias
ao trabalho de fiscalização;
III - manter o equipamento de aplicação de agrotóxicos e
outros biocidas em perfeito estado de funcionamento, sem
furos ou vazamento e regulados em vazão correta;
IV - utilizar na sua aplicação somente mão-de-obra capacitada;
V - fornecer aos operários encarregados de sua aplicação,
equipamentos de segurança adequados ao grau de risco de
intoxicação apresentado pelo produto utilizado;
VI - aplicá-los somente de acordo com as recomendações
técnicas contidas no receituário emitido por profissional
habilitado;
VII - adotar as medidas de proteção do ambiente, quando
do transporte, manuseio, aplicação e descarte das suas embalagens;
VIII - fornecer amostras de produtos alimentícios tratados
com agrotóxicos e outros biocidas, quando requerido pela
Secretaria Estadual de Saúde.
Art. 21. As aplicações de agrotóxicos, seus componentes e
afins, por via aérea ou por equipamentos potentes, tais como
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atomizadores, canhões e equipamentos congêneres, ficam
proibidas em áreas situadas, a uma distância mínima de 500
(quinhentos) metros de povoação, dos mananciais de água,
de residências isoladas, de agrupamentos de animais e de
culturas susceptíveis à fitotoxidez.
Parágrafo Único. Na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, deverá ser observada a direção do vento, no
momento da aplicação, afim de evitar a deriva do produto,
para os locais referidos neste artigo.
Art. 22. Os usuários de agrotóxicos e outros biocidas, se obrigam a comunicar previamente, a Secretaria de Agricultura do
Estado as aplicações previstas no art. 21 deste Decreto.
Art. 23. O receituário agronômico para fins agrosilvopastoril,
será emitido, por profissional devidamente registrado no
CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia e deverá conter no mínimo:
I - nome, endereço completo do técnico responsável, número
de registro no CREA e número da receita;
II - nome do consulente, da propriedade e sua localização;
III - recomendações técnicas com as seguintes informações:
a) diagnóstico;
b) princípio ativo e nome comercial do produto a ser
utilizado;
c) cultura, área ou número de plantas onde será aplicado;
d) dosagem de aplicação;
e) quantidades totais a serem aplicadas;
f ) modalidade de aplicação, sendo que no caso de aplicação
aérea, deverão ser registradas as instruções pertinentes;
g) época de aplicação;
h) intervalo de segurança ou período de carência;
i) precauções de uso;
j) primeiros socorros, no caso de acidentes;
l) advertências relacionadas com a proteção do meio ambiente;
m) instruções sobre a disposição de resíduos e embalagens
vazias;
n) orientação quanto à utilização de equipamento de proteção
individual (EPI);
o) orientação quanto ao manejo integrado;
p) assinatura do usuário;
q) local, data, assinatura e carimbo do técnico, com o nome
e o registro no Conselho Regional da categoria.
§ 1º. A receita agronômica será expedida em 05 (cinco) vias,
sendo a primeira do estabelecimento comercial; a segunda do
usuário; a terceira do profissional que a prescreveu; a quarta
do Conselho Regional profissional e a quinta da SEMACE
- Superintendência Estadual do Meio Ambiente.
§ 2º. Só poderão ser prescritos produtos com observância às
recomendações de uso aprovadas no registro.

§ 3º. Todo responsável técnico deverá ter um controle da
numeração das receitas emitidas.
Art. 24. O termo de compromisso de acompanhamento técnico das aplicações de produtos de classificação toxicológica
I e II, deverão sempre acompanhar a receita agronômica e
conter no mínimo:
I - nome e endereço do consulente ou usuário;
II - propriedade em que será utilizado o produto;
III - produto a utilizar e número de aplicações;
IV - compromisso de acompanhamento técnico do emitente;
V - assinatura do profissional.
Art. 25. As sanções administrativas definidas no art. 37 da
Lei n.º 12.228/93 poderão ser aplicadas pelos órgãos e entidades de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente do Estado,
observadas as respectivas áreas de atuação de cada um.
Art. 26. Para a imposição das sanções e sua gradação, a
autoridade competente observará as circunstâncias atenuantes definidas no art. 78, do Decreto Federal n.º 98.816,
11.01.90.
Art. 27. A pena de advertência será imposta ao infrator
primário, atendida a natureza e a circunstância da infração
quando de pequena gravidade.
Art. 28. A multa poderá constituir pena principal ou complementar a ser aplicada, de acordo com a gravidade da falta.
Art. 29. Independente das disposições previstas na legislação
Federal vigente, constitui infração à Lei Estadual 12.228/93
e a este Regulamento:
I - distribuir ou comercializar agrotóxicos e outros biocidas
não cadastrados na SEMACE;
II - distribuir ou comercializar agrotóxicos e outros biocidas
com prazo de validade vencido;
III - comercializar agrotóxicos e outros biocidas diretamente
ao usuário sem que este apresente o respectivo receituário;
IV - distribuir agrotóxicos e outros biocidas a comerciantes
não registrados na SEMACE;
V - comercializar agrotóxicos e outros biocidas sem possuir
o devido registro na SEMACE;
VI - prestar serviços fitossanitários, zoo-sanitários ou domissanitários, com utilização de agrotóxicos e outros biocidas,
sem possuir o devido registro de prestação de serviços junto
aos Órgãos Estaduais de Saúde e Meio Ambiente;
VII - armazenar, estocar, ou colocar a venda agrotóxicos e
outros biocidas, sem os cuidados necessários à preservação de
sua qualidade e à segurança dos usuários e do ambiente;
VIII - distribuir ou comercializar agrotóxicos e outros biocidas cuja comercialização tenha sido proibida;
IX - distribuir ou comercializar agrotóxicos e outros biocidas
cujo cadastro esteja suspenso, vencido ou cancelado;
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X - distribuir ou comercializar agrotóxicos e outros biocidas
com registro com prazo de validade vencido junto ao Órgão
Federal competente;
XI - distribuir ou comercializar agrotóxicos e outros biocidas,
sem a emissão da documentação exigida neste decreto;
XII - distribuir ou comercializar agrotóxicos e outros biocidas
de forma fracionada e fora da embalagem original;
XIII - distribuir ou comercializar agrotóxicos e outros biocidas que apresentem rótulos, bulas e embalagens fora dos
padrões oficiais;
XIV - dificultar ou impedir, por qualquer meio, ação de
autoridade fiscalizadora;
XV - utilizar agrotóxicos e outros biocidas sem o respectivo
receituário;
XVI - utilizar agrotóxicos e outros biocidas de uso proibido
no Estado;
XVII - utilizar agrotóxicos e outros biocidas sem atendimento
às normas de segurança;
XVIII - não atendimento as recomendações técnicas disposta
na legislação vigente e neste regulamento.
Art. 30. Será condenado o produto que:
I - apresentar composição físico-química fora das especificações de garantia;
II - apresentar embalagem com identificação ilegível, falsa
ou inexata;
III - apresentar rótulo em desacordo com a legislação
específica;
Art. 31. Será inutilizado o produto, quando:
I - estiver com prazo de validade vencido;
II - contiver ingredientes não identificáveis;
III - tiver comercialização e utilização proibida por Lei;
IV - for apreendido por deficiência na composição físicoquímica ou inobservância às normas legais, regulamentares
e técnicas.
Art. 32. Será utilizado o produto vegetal ou industrial que
tiver recebido tratamento com agrotóxicos e outros biocidas
de uso não autorizado para o fim a que foi aplicado ou que
apresente resíduos tóxicos acima dos níveis aceitáveis.
Art. 33. Será suspenso de registro o comerciante ou prestador
de serviços que:
I - estiver submetido a processo de impugnação ou cancelamento;
II - reincidir por mais de 03 (três) vezes em qualquer das
infrações previstas neste Decreto;
III - distribuir, comercializar ou expor à venda agrotóxicos
e outros biocidas, proibidos, condenados, suspensos e apreendidos.
Art. 34. Será cancelado o registro do comerciante ou
prestador de serviços que tiver registro suspenso por mais

3 (três) vezes.
Art. 35. Será interditado temporária ou definitivamente o
estabelecimento que:
I - mesmo com o registro cancelado, continuar a desenvolver
atividades relacionadas à comercialização e à utilização de
agrotóxicos e outros biocidas;
II - não apresentar as condições mínimas de segurança no
armazenamento, comercialização e utilização de agrotóxicos
e outros biocidas;
III - impedir ou dificultar de forma violenta a ação da autoridade fiscal;
IV - comercializar ou substituir lote de agrotóxicos e outros
biocidas apreendidos, dos quais seja o fiel depositário.
Art. 36. Proceder-se-á a interdição ou apreensão de agrotóxicos e outros biocidas, quando:
I - não satisfaçam às especificações físico-químicas constantes
de cadastramento ou registro;
II - o prazo de validade se encontre vencido;
III - comercializado sem rótulo ou com embalagem violada,
fragmentada ou em desacordo com a legislação;
IV - reconhecido como impróprio a comercialização e a
utilização;
V - comercializado sem cadastro no Órgão fiscalizador;
VI - utilizado fora das especificações ou das recomendações
técnicas prescritas no receituário;
VII - tiver sua comercialização e utilização proibida, impugnadas ou canceladas pela Órgão fiscalizador;
VIII - seus depositários não atenderem às medidas recomendadas pela fiscalização no prazo determinado.
Parágrafo Único. São considerados impróprios à comercialização e uso:
I - os produtos deteriorados, avariados, alterados, falsificados,
fraudados ou aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
II - os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim a que se destina.
Art. 37. Ocorrendo a apreensão, o infrator será fiel depositário dos agrotóxicos e outros biocidas, ficando proibida
a sua substituição ou comercialização até determinação do
órgão fiscalizador.
Art. 38. Os agrotóxicos e outros biocidas apreendidos
serão:
I - inutilizados, quando se apresentarem impróprios aos fins
a que devem destinar-se;
II - doados a instituições oficiais para reutilização de forma
controlada, quando suas características físico-químicas e
organoléticas assim o permitirem.
Art. 39. Aos infratores será concedido, para defesa inicial,
o prazo de 15 (quinze) dias, da notificação de infração, sob
pena de correr o processo à revelia do interessado, cabendo
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à autoridade julgadora prazo idêntico para decidir.
Art. 40. Imposta a pena de multa, poderá o infrator pedir reconsideração à autoridade competente, a contar da
notificação das multas, e recurso subsequente, dentro de
igual período.
Art. 41. Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva do produto, baseada em laudo laboratorial confirmado
em perícia de contraprova, ou nas hipóteses de fraude ou
falsificação.
Art. 42. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
notificação da multa aplicada pela autoridade competente ao
infrator e, não sendo a mesma paga, a dívida será inscrita e a
certidão remetida a juízo para a cobrança executiva.
Art. 43. A Comissão Estadual dos Agrotóxicos, vinculada
ao Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, será
composta de 16 (dezesseis) membros, representantes dos
Órgãos e entidades listadas no parágrafo único do art. 35
da Lei n.º 12.228/93.
§ 1º. Cada órgão e entidade encaminhará ao presidente do
COEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente, nomes de
seus representantes, sendo um titular e o outro suplente.
§ 2º. Constituída a Comissão, terá a mesma prazo de 30
(trinta) dias para elaboração de seu regimento interno, o
qual será aprovado por Resolução do Conselho Estadual do
Meio Ambiente - COEMA.
§ 3º. A Comissão fica autorizada a convocar, sempre que
julgar necessário, especialistas e pessoas idôneas que possam
melhor esclarecer as questões em estudo.
§ 4º. Os trabalhos da Comissão serão considerados de interesse e alta relevância para o Estado do Ceará.
§ 5º. O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário Geral
serão eleitos entre os membros da Comissão, na primeira
reunião ordinária, e terão mandatos de 2 (dois) anos, permitida a recondução por mais um período.
Art. 44. Todos os casos de intoxicação por agrotóxicos e
outros biocidas deverão ser comunicados, informando-se inclusive as medidas adotadas, à Secretaria de Saúde do Estado
pelos postos de saúde e hospitais que os tenham atendido.
Art. 45. A SEMACE, a Secretaria da Saúde e a Secretaria de
Agricultura e Reforma Agrária do Estado, juntamente com
os Órgãos e entidades que integram a Comissão Estadual de
Agrotóxicos, promoverão ampla divulgação das normas estabelecidas por este Decreto, para agricultores, comerciantes,
fabricantes, manipuladores, usuários, prestadores de serviços
e comunidade em geral.

Art. 46. Os Órgãos e entidades do Sistema Administrativo
Estadual, dentro de suas competências, prestarão apoio e
colaboração para a execução da fiscalização no cumprimento
das normas relativas aos agrotóxicos e outros biocidas.
Parágrafo único. A Secretaria da Segurança Pública, sempre que solicitada, prestará amplo apoio à atividade de
fiscalização.
Art. 47. Os serviços prestados pelos Órgãos Estaduais da
Agricultura, Saúde e Meio Ambiente, na execução deste
Decreto, serão remunerados de acordo com a legislação específica de cada Órgão, e serão regulamentados por portaria,
na forma do disposto no art. 11 da Lei n.° 12.228/93.
Art. 48. Serão adotadas para fins de cumprimento deste
Decreto, as normas técnicas de segurança do transporte, do
armazenamento, da comercialização e da utilização; as normas dos critérios para classificações toxicológicas; as normas
dos padrões para alimentos; os padrões de tolerância para
alimentos; as tolerâncias e prazos de carência aprovadas e
aceitas pela legislação federal referente a agrotóxicos e outros
biocidas e demais normas pertinentes.
Art. 49. É proibido o comércio e o reaproveitamento de
embalagens de agrotóxicos e outros biocidas para qualquer fim.
Parágrafo único. O reaproveitamento de que trata o parágrafo
único do art. 45, do Decreto Federal n.º 98.816/90 deverá,
obedecer a rigoroso controle de entrada, saída, destino e
recebimento, observadas as exigências dos setores de saúde,
agricultura e meio ambiente.
Art. 50. Os casos omissos na execução deste Decreto serão
resolvidos pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura e Reforma
Agrária, ouvida a Comissão Estadual dos Agrotóxicos.
Art. 51. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o
Decreto nº 18.190, de 13 de outubro de 1986.
PALÁCIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 08 (oito) dias do mês de junho de
1995 (mil novecentos e noventa e cinco).
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Adolfo de Marinho Pontes

***
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LEI Nº 12.629, DE 24 DE SETEMBRO DE 1996.
Dispõe sobre a apreensão, guarda e destinação
de animais que permaneçam soltos, amarrados
ou abandonados nas estradas sob jurisdição do
DERT/CE e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono e seguinte Lei:
Art. 1º. É proibida a permanência de animais soltos, amarrados
ou abandonados nas estradas de rodagem e em toda a largura da
respectiva faixa de domínio, situado entre as cercas marginais
dos imóveis lindeiros, sob a jurisdição do Departamento de
Estradas de Rodagens e Transportes – DERT/CE.
Parágrafo único. A proibição de que trata o “caput” deste
Artigo seguirá as disposições desta Lei ,as constantes do
Código Nacional de Trânsito e de seu regulamento.
Art. 2º. Será apreendido pela Polícia Militar, através da
Companhia de Policiamento Rodoviário – CPRv, todo e
qualquer animal, mesmo com identificação, encontrado nas
condições mencionadas no Artigo anterior.
Parágrafo único. O animal cuja apreensão mostrar-se por
demais difícil, constituindo-se grande risco para a integridade
física dos patrulheiros, a juízo do comandante da respectiva
patrulha, poderá ser imobilizado in loco, através de soníferos
ou com a utilização de outros meios adequados.
Art. 3º. A apreensão de animais deverá ser feita com a utilização de caminhão, tipo boiadeiro, adaptado e equipado
para essa finalidade.
Art. 4º. Concluída a apreensão do animal, com a devida
condução e guarda em curral apropriado, a Unidade Residencial do Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes
– DERT, da respectiva área, colherá as informações prestadas
pela patrulha que procedeu à apreensão fazendo o competente registro da ocorrências em livro próprio, nele fazendo
constar as principais características do animal, o local, a hora
aproximada e a data da apreensão e, se possível, o nome e
endereço do provável proprietário.
Parágrafo único. Sempre que for consignado o nome e
endereço do provável proprietário, será providenciada a
notificação deste, no prazo de três dias úteis após concluída a apreensão, através de remessa de carta com aviso de
recebimento ou de entrega, da notificação diretamente no
endereço do interessado, para que venha solicitar a devolução
do animal ou apresentar defesa, na conformidade do disposto
no Art. 6º desta Lei.

Art. 5º. A guarda dos animais apreendidos será realizada em
currais apropriados, subdivididos segundo a necessidade
de separação por espécie, dotados de cochos para água
e para alimentação, mantidos à razão de, no mínimo,
um curral para cada Unidade Residencial do DERT no
interior do Estado.
Art. 6º. A devolução do animal apreendido será realizada
pela Chefia da Unidade Residencial do DERT, por solicitação escrita da pessoa interessada e devidamente identificada
como proprietária ou legítima possuidora do animal, dentro
do prazo de 15(quinze) dias, contados da data da conclusão
da apreensão ou da data da notificação, mediante a comprovação do pagamento, em valor do DERT da taxa de
liberação no valor de 5(cinco) Unidade Fiscal do Estado do
Ceará – UFECE, por dia em que o animal permanecer sob
guarda, e do recolhimento da multa do valor de R$ 10,00(dez
reais) por animal apreendido, devida em razão da infração
ao disposto no Art. 1º desta Lei, fazendo-se a entrega do
animal mediante recibo no livro próprio.
§ 1º. O interessado, independentemente de caução, poderá
apresentar defesa, por escrito, dirigida ao Chefe da Unidade
Residencial do DERT, contra a autuação, dentro do prazo
de 15(quinze) dias corridos, contados da data de conclusão
da apreensão ou da data da notificação, permanecendo o
animal sob custódia até decisão final.
§ 2º. Da decisão proferida pelo Chefe da Unidade Residencial caberá recurso, no prazo de três dias úteis, contados da
intimação, dirigido ao Superintendente do DERT.
§ 3º. Proferida a decisão final, será o interessado dela intimado por carta, com aviso de recebimento, ou pessoalmente,
devendo, no caso de ser julgada procedente a autuação, providenciar os pagamentos devidos, no prazo de 3(três) dias.
Art. 7º. Transcorridos os prazos previstos no Art. 6º desta
Lei, não sendo reclamado o animal ou verificando-se não
ter havido os pagamentos devidos, será o animal apreendido, considerado coisa sem dono, nos termos do Art. 593
do Código Civil, sendo dado ao mesmo uma das seguintes
destinações, sempre sob registro no livro próprio:
I - abate, através de matadouro ou abatedouro públicos, desde que sirva ao consumo humano, sendo a carne destinada
ao abastecimento de hospital público ou escolas públicas
conveniadas com o DERT;
II - abate e incineração em local adequado, no caso de não
prestar-se ao consumo humano;
III - leilão em hasta pública, caso o animal, pela sua linhagem,
revele ser esta providência vantojosa para a Administração,
convertendo-se em renda o lanço apurado;
IV - apropriação e conversão ao patrimônio do Estado, caso
se mostre conveniente.
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Art. 8º. Os atos danosos atribuídos aos animais encontrados
nas circunstâncias previstas nesta Lei são de inteira responsabilidade de seus proprietários, na conformidade do Art.
1.527 do Código Civil.
Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 24 de setembro de 1996.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Governo do Estado
FRANCISCO DE QUAIROZ MAIA JÚNIOR
Secretário dos Transportes, Energia, Comunicações
e Obras

***

LEI Nº 13.572, DE 06 DE JANEIRO DE 2005.
Dispõe sobre a circulação e porte de cães da
raça Pitt-Bull e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO GEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

federais, municipais e instituições de ensino superior para o
fiel cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 3º. Qualquer pessoa do povo poderá requisitar força
policial, mediante a constatação da inobservância de qualquer
dispositivo desta Lei.
Art. 4º. O não-cumprimento do disposto nesta Lei acarretará
ao infrator, proprietário e/ou condutor as seguintes sanções,
independente de outras sanções legais existentes e pertinentes, que poderão ser cumulativas ou não:
I - apreensão do animal;
II - multa no limite de R$ 50,00 a R$ 800,00, a ser fixada
pelo órgão competente, que poderá ser em dobro e progressivamente, nos casos de reincidência à infração;
III - ressarcimento dos custos efetuados com apreensão e
guarda do animal;
IV - obrigatoriedade de reparar ou compensar os danos
causados, independente da agressão ter sido feita contra
pessoas e/ou animais;
V - a aplicação do disposto no inciso II deste artigo,
independe da aplicação do disposto nos incisos III e IV
deste artigo.
Art. 5º. O Poder Executivo Estadual terá o prazo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da data de sua publicação,
para regulamentar esta Lei.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 1º. Ficam proibidos, em todo o território do Estado do
Ceará, a circulação e o porte, em áreas e vias públicas, de
cães da raça pitt-bull, bem como de raças que resultam do
cruzamento do pitt-bull.

PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 06 de janeiro de 2005.

§ 1º. Os cães da raça pitt-bull, ou dela derivada, só poderão circular em logradouros, jardins e parques públicos
no horário de 23 às 4 horas, e deverão ser conduzidos por
pessoas maiores de 18 anos, através de guias com enforcador
e focinheira.

***

§ 2º. Não será permitido em nenhuma hipótese a condução
dos referidos animais por pessoas com idade inferior a 18
anos.

Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

LEI Nº 13.613, DE 28 DE JUNHO DE 2005.
Dispõe sobre a proibição, no Estado do Ceará,
de utilização, perseguição, destruição, caça,
apanha, coleta ou captura de exemplares da
fauna criticamente ameaçada de extinção.

§ 3º. É vedada a permanência de cães da raça pitt-bull ou
dela derivada, em praças, jardins e parques públicos, nas
proximidades de unidades de ensino público e particular e
de unidades hospitalares públicas e particulares.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.

Art. 2º. O Poder Executivo, através dos órgãos competentes
fica autorizado a estabelecer convênio e parcerias com órgãos

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º. Ficam proibidas, no Estado do Ceará, sob pena de
crime preceituado na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
a utilização, perseguição, destruição, caça, apanha, coleta ou
captura de exemplares da fauna criticamente ameaçada de extinção, bem como a remoção, comércio de espécies, produtos
e objetos que impliquem nas atividades proibidas.
Parágrafo único. A captura e a manutenção em cativeiro
poderá ser realizada para fins didático - científicos, mediante
prévia anuência de órgão ambiental estadual ou federal.
Art. 2º. Ao Poder Público Estadual cabe garantir a preservação dessas espécies e dos ecossistemas que lhes servem
de habitat.
Art. 3º. Considera-se fauna criticamente ameaçada de extinção as seguintes espécies de animais nativos originários do
país que, através de levantamentos realizados pela comunidade científica, apresentam número reduzido de indivíduos,
comprometendo sua existência a curto prazo:
I - Aves:
a) Antilophia bokermanni - nome popular soldadinho-doararipe, lavadeira-da-mata;
b) Pyrrhura anaca - nome popular periquito-de-cara-suja;
II - Mamíferos:
a) Trichechus manatus - nome popular peixe-boi-marinho;
III - Répteis:
a) Dermochelvs coriacea - nome popular: tartaruga-de-couro.
Art. 4º. A introdução e reintrodução de exemplares da fauna
criticamente ameaçada de extinção em ambientes naturais
competem ao Estado e deverão ser efetuadas com base em
dados técnicos e científicos.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se todas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 28 de junho de 2005.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***
LEI Nº 13.688, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005.
Estabelece diretrizes e condicionantes ambientais para a
constituição de condomínios de qualquer natureza e edificações para serviços de hospedagem, hotelaria e lazer, na
Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço
saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º. A aprovação de projetos de parcelamento do solo,
de constituição de condomínios de qualquer natureza e
edificações para serviços de hospedagem, hotelaria e lazer,
pelos municípios que compõem a base territorial da Área de
Proteção Ambiental - APA, da Serra de Baturité, fica condicionada ao prévio licenciamento ambiental procedido pela
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
e às diretrizes, vedações e procedimentos estabelecidos por
esta Lei e demais normas pertinentes.
Art. 2º. São diretrizes para o parcelamento do solo, para a
constituição de condomínios de qualquer natureza e edificações para serviços de hospedagem, hotelaria e lazer, na Área
de Proteção Ambiental da Serra de Baturité:
I - contribuir para a Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica;
II - conservar a diversidade biológica da região;
III - distribuir eqüitativamente os percentuais definidos em
Lei para as Áreas Verdes;
IV - contribuir com a melhoria paisagística da APA;
V - diluir a densidade demográfica, contribuindo para
solução do problema de poluição do lençol freático, especialmente nas áreas onde não existe rede pública de esgoto,
bem como evitando o adensamento;
VI - prevenir contra processos erosivos;
VII - reduzir a impermeabilização do solo da região, permitindo o livre escoamento da água e mantendo a dinâmica
hídrica da área;
VIII - contribuir para a incolumidade das áreas de preservação
permanente e da proteção dos mananciais; e
IX - observar, na qualidade de condicionante das ações
implementadas sobre a área, bem como dos fins precípuos
intentados, os princípios da natureza pública da proteção
ambiental, da função sócio-ambiental da propriedade, da
prevenção, do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da
participação comunitária.
Art. 3º. Para garantir a capacidade de escoamento das águas
pluviais, a contenção dos processos erosivos, o impedimento
do assoreamento de recursos hídricos e a garantia da absorção
de água para a recarga dos lençóis subterrâneos, para fins
de constituição de condomínios de qualquer natureza e/ou
edificações para serviços de hospedagem, hotelaria e lazer, a
taxa de ocupação das áreas sob intervenção deverá atender aos
seguintes requisitos, salvo exigências urbanísticas municipais
mais restritivas:
I - nas áreas urbanas a taxa de ocupação do lote e/ou fração
ideal, conforme se trate de constituição de condomínio ou
edificações para serviços de hospedagem, hotelaria e lazer, não
poderá exceder ao disposto nas legislações municipais;
II - nas áreas rurais a taxa de ocupação do lote e/ou fração
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ideal, conforme se trate de constituição de condomínio ou
edificações para serviços de hospedagem, hotelaria e lazer,
não poderá exceder a 5% (cinco por cento) da área total do
lote, sendo destinada 85% (oitenta e cinco por cento) da
área total da propriedade para a preservação da cobertura
vegetal ou reflorestamento, 5% (cinco por cento) destinada
à implementação de acessos e paisagismo e 5% (cinco por
cento) destinada ao banco de terra municipal;
III - o lote mínimo na zona rural é de 40.000 m2 (quarenta
mil metros quadrados).
Art. 4º. O interessado na constituição de condomínios de
qualquer natureza e/ou edificações para serviços de hospedagem, hotelaria e lazer poderá encaminhar à Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, consulta prévia, a
fim de que se afira o cumprimento das diretrizes indicadas
nesta Lei, bem como se identifiquem eventuais limitações
ambientais.
Parágrafo único. Para a consecução da atividade prevista
neste artigo, a SEMACE poderá requisitar informações, manifestações e a colaboração de órgãos estaduais e municipais
envolvidos, direta ou indiretamente.
Art. 5º. Inexistindo vedações iniciais, o interessado solicitará
à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
a licença prévia, quando encaminhará, juntamente com o
projeto de constituição de condomínio de qualquer natureza
e/ou edificações para serviços de hospedagem, hotelaria e
lazer, declaração do Município de situação do empreendimento, da qual constará a anuência da municipalidade
quanto à adequação preliminar do intento às normas de uso
e ocupação do solo e ao Plano Diretor do Município.
§ 1º. O requerimento de licença prévia deverá ser acompanhado, ainda, da seguinte documentação:
I - requerimento, conforme modelo definido pela SEMACE;
II - título de domínio, com matrícula atualizada no Cartório
de Registro de Imóveis;
III - planta do imóvel através de levantamento planialtimétrico em escala compatível, contendo:
a) as áreas de preservação permanente protegidas por legislação federal, estadual ou municipal específica;
b) indicação das vias existentes; e
c) indicação das áreas com o tipo de uso predominante no
local.
§ 2º. A licença prévia que será expedida pela SEMACE após
a aprovação pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente COEMA, do Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, indicará a
adequação da localização e concepção do empreendimento,
atestando a viabilidade ambiental.

§ 3º. A SEMACE aporá nas plantas apresentadas, quando
for o caso, sua concordância e/ou aprovação.
§ 4º. No caso de desaprovação, a SEMACE exporá seus
motivos por intermédio de parecer técnico circunstanciado,
que fará conhecer ao interessado mediante comunicação
oficial.
Art. 6º. Para a consecução dos empreendimentos e atividades
sujeitos ao licenciamento ambiental o interessado deverá
apresentar, juntamente com pedido de licença prévia, Estudo de Capacidade de Suporte de Carga da área total da
propriedade e do corpo de água receptor.
Art. 7º. O Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental -EIA/RIMA, bem como outros
estudos ambientais, a critério da SEMACE, serão discutidos
com a sociedade e o Conselho Consultivo da Área de Proteção
Ambiental da Serra de Baturité, em audiência pública, prévia
e amplamente divulgada, objetivando a consecução da gestão
compartilhada da unidade de conservação.
Art. 8º. Cumpridas as exigências e retificações solicitadas
pela SEMACE, deverá o interessado encaminhar o projeto
de constituição de condomínio de qualquer natureza e/ou
edificações para serviços de hospedagem, hotelaria e lazer à
aprovação pelo Município, que procederá nos termos das
normas de uso e ocupação, bem como do respectivo plano
diretor.
Art. 9º. Aprovado o projeto pelo município de situação,
encaminhará o interessado à Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, solicitação de licença de
instalação.
Art. 10. O registro em cartório e a venda de lotes e/ou frações
ideais somente serão admitidos após a emissão da licença de
instalação expedida pela Superintendência Estadual do Meio
Ambiente -SEMACE.
Art. 11. Toda ação ou omissão que viole as regras de uso,
gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente
é considerada infração administrativa ambiental, conforme
previsão na legislação ambiental federal e estadual.
Art. 12. Para a implementação e funcionamento de empreendimentos e/ou constituição do condomínio de qualquer natureza e/ou edificações para serviços de hospedagem, hotelaria
e lazer na Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité
é vedado o lançamento de efluentes no solo e nos recursos
hídricos, devendo ser implementado projeto de reuso das
águas residuárias, sujeito à apreciação da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 13. Fica proibida a colocação e fixação de placas, lu-
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minosos, outdoors, em vias públicas dos municípios que
compreendem a área de proteção ambiental da Serra de
Baturité. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, regulamentará a fixação e colocação nos casos
de exceções.
Art. 14. Fica terminantemente proibida a utilização e uso, em
vias e/ou logradouros públicos da área de proteção ambiental
da Serra de Baturité, de carros, veículos e automotores munidos de equipamentos de som e alto-falantes, excetuando-se
o período regulamentado pela Justiça Eleitoral.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 24 de novembro de 2005.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***
DECRETO Nº 20.956,
DE 18 DE SETEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção
Ambiental da Serra de Baturité, neste Estado,
e adota outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, itens IV e VI da
Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos arts.
8º e 9º, inciso IV, respectivamente, das Leis Federais de nº
6.902, de 27 de abril de 1981 e 6.938, de 31 de agosto de
1981, e
CONSIDERANDO que o objetivo de uma área de proteção ambiental é a conservação e melhoria das condições
ecológicas regionais assegurando o bem estar das populações
humanas, sendo, portanto, uma unidade de conservação de
uso direto;
CONSIDERANDO a necessidade da participação efetiva
dos municípios quanto às questões ambientais na gestão dos
recursos naturais existentes na região da APA da Serra de
Baturité, de acordo com os princípios da vida sustentável;
CONSIDERANDO que a gestão das áreas de proteção
ambiental federais, recentemente criadas, tem sido
delegadas a comitês formados pela representação das
comunidades locais,

DECRETA:
Art. 1º. Sob a denominação de APA da Serra de Baturité,
fica declarada Área de Proteção Ambiental (APA) a região
delimitada a partir da cota de 600 (seiscentos) metros com
coordenadas geométricas extremas entre 4°08’ e 4°27’ de
latitude sul e 38°50’ a 30°05’ de longitude oeste, inscrita na
unidade geográfica da Serra de Baturité, com área de 32.690
ha (trinta e dois mil, seiscentos e noventa hectares). Nova
redação dada pelo Decreto n.° 22.427, de 09.03.93.
Parágrafo único. Integram a APA da Serra de Baturité, no
todo ou em parte, os seguintes municípios: Aratuba, Baturité, Capistrano, Caridade, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti
e Redenção.
Art. 2º. A declaração de que trata o artigo anterior, além de
possibilitar um melhor controle sobre o ecossistema da Serra
de Baturité, tem por objetivos específicos:
a) proteger as comunidades bióticas nativas, as nascentes dos
rios, as vertentes e os solos;
b) proporcionar à população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no
funcionamento dos refúgios ecológicos;
c) desenvolver na população regional uma consciência ecológica e conservacionista.
Art. 3º. Na APA da Serra de Baturité, fica proibido:
I - a utilização de área de preservação permanente definidas
nos termos do Inciso II do art. 1º da Lei Federal nº 4.771, de
15 de setembro de 1965, alterada pela MP nº 2.166-67/2001,
bem como a vegetação da reserva legal prevista no Art. 16,
§ 2º., da mesma Lei;
II - a supressão de cobertura vegetal assim definidas pela
Resolução CONAMA nº 25, de 07 de dezembro de 1994,
situada em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus.
III - o exercício de atividades que impliquem em caça predatória, matança, captura, extermínio ou molestamento de
quaisquer espécies de animais silvestres;
IV - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, como
também, o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
V - a destruição do patrimônio material e imaterial de valor
histórico, cultural e paisagístico da região, assim considerado
pelo Poder Público competente;
VI - o exercício de atividades capazes de provocar acelerada
erosão das terras e/ou acentuado assoreamento das coleções
hídricas;
VII - uso de agrotóxicos, em desacordo com as normas ou
recomendações técnicas estabelecidas;
VIII - a retirada de espécies da flora nativa sem autorização
da SEMACE;
IX - Demais atividades danosas previstas na legislação ambiental. Nova redação dada pela Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
Art. 4º. A localização, construção, instalação, ampliação, mo-
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dificação e operação de empreendimentos, obras e atividades,
utilizadoras de recursos ambientais, bem como os capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental na APA
da Serra de Baturité, dependerá de prévio licenciamento
ambiental da Superintendência Estadual do Meio Ambiente.
Nova redação dada pela Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 1º. Estão sujeitos à elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
- EIA/RIMA, o licenciamento de empreendimentos, obras e
atividades modificadoras do meio ambiente na APA da Serra
de Baturité, tais como:
I - estradas de rodagem e rodovias acima de 03 (três) Km
de extensão;
II - linhas de transmissão de energia elétrica;
III - obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos;
IV - aterros sanitários, processamento e destino final de
resíduos sólidos, tóxicos ou perigosos;
V- projetos urbanísticos, empreendimentos hoteleiros, turísticos e de lazer;
VI - parcelamentos do solo;
VII - projetos agropecuários com áreas acima 50 (cinqüenta)
hectares;
VIII - estação de tratamento de esgoto e água;
IX - construção de unidade multifamiliar, conjuntos habitacionais, clubes e assemelhados;
X - atividade de exploração mineral exceto a extração de
areia no leito de rio;
XI - outras atividades previstas na Resolução CONAMA nº
01, de 23.01.1986, quando couber. Acrescido pelo Decreto
n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 2º. A SEMACE verificando que o empreendimento, obra
ou atividade possui pequeno potencial de impacto ambiental,
mediante parecer técnico, definirá os estudos ambientais
pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. Acrescido
pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 3º. Não será concedido o licenciamento previsto neste
artigo, quando se tratar de áreas de preservação permanente,
definidas no inciso II do art. 1º, da Lei Federal nº 4.771, de
15.09.1965, ressalvada a hipótese constante do art. 40 da
mesma Lei. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
Art. 5º. A gestão ambiental da APA da Serra de Baturité se
dará através de Conselho Consultivo, que será composto
por 23 (vinte e três) membros e seus respectivos suplentes,
da seguinte forma:
I - 01 representante da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do
Meio Ambiente– SOMA;
II - 01 representante da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente– SEMACE;
III - 01 representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
IV - 01 representante da Secretaria da Agricultura e Pecuária;

V - 01 representante da Secretaria dos Recursos Hídricos;
VI - 01 representante da Secretaria do Turismo;
VII - 01 representante da Prefeitura Municipal de Pacoti;
VIII - 01 representante da Prefeitura Municipal de
Palmácia;
IX - 01 representante da Prefeitura Municipal de Aratuba;
X - 01 representante da Prefeitura Municipal de Guaramiranga;
XI - 01 representante da Prefeitura Municipal de
Mulungu;
XII - 01 representante da Prefeitura Municipal de Baturité;
XIII - 01 representante do Ministério Público Estadual;
XIV - 04 representantes de organizações não governamentais
cujos objetivos sociais sejam a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento
sustentável, com atuação comprovada na região;
XV - 01 representante do setor turístico;
XVI - 01 representante de associações de produtores da região;
XVII - 01 representante de associações comunitárias da
região;
XVIII - 01 representante do setor empresarial com atuação
na região;
XIX - 01 representante de serviço social autônomo com
atuação na região;
XX - 01 representante de associações de agricultores da região.
Nova redação dada pela Decreto n.° 27.216, de 17.10.03.
Parágrafo único. O licenciamento ambiental e a fiscalização
de que trata este Decreto serão realizados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. Nova redação
dada pela Decreto n.° 27.216, de 17.10.03
Art. 6º. A inobservância das disposições contidas neste Decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei
Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981, na Lei Federal nº
6.938, de 31 de agosto de 1981, na Lei Federal nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, no Decreto Federal nº 3.179, de
21 de setembro de 1999, e nas Leis Estaduais nºs 11.411,
de 28 de dezembro de 1987, e 12.488, de 13 de setembro
de 1995, na forma seguinte:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna
e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos
de qualquer natureza utilizados na infração;
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total de atividades;
X - restritivas de direitos;
XI - prestação de serviço à comunidades
XII - reparação dos danos causados. Nova redação dada pela
Decreto n.° 27.290, de 15.12.03
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§ 1º. São sanções restritivas de direitos:
I - suspensão de registro, licença ou autorização;
II - cancelamento de registro, licença ou autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo poder público estadual;
IV - perda ou suspensão de participação em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; e
V - proibição de contratar com a Administração Pública pelo
período de 03 (três) anos. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290,
de 15.12.03.
§ 2º. A advertência será aplicada pela inobservância das
disposições desse Decreto e da legislação em vigor, sem
prejuízo das demais sanções previstas neste artigo. Acrescido
pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 3º. A multa simples pode ser convertida em serviços de
preservação, e/ou aquisição de bens e/ou serviços voltados
para melhoria na recuperação da qualidade do meio ambiente
por termo de compromisso. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290,
de 15.12.03.
§ 4º. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento
da infração se prolongar no tempo e cessará quando corrigida
a irregularidade, não ultrapassando, entretanto, o período de
30 (trinta) dias corridos. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290,
de 15.12.03.
§ 5º. A critério da autoridade ambiental, as multas por infrações administrativas poderão ser parceladas, sem prejuízo
das demais exigências impostas pela autoridade ambiental.
Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 6º. Na aplicação da multa, serão observados os limites
previstos no Decreto Federal nº 3.179, de 21 de setembro de
1999. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 7º. Na apreensão, destruição e inutilização, referidas nos
incisos IV e V do caput deste artigo, observar-se-á o disposto
no § 6º do Dec. 3.179 de 21 de setembro de 1999. Acrescido
pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 8º. As penalidades de interdição, temporária ou definitiva,
serão aplicadas nos casos de perigo iminente à saúde pública
e, a critério da SEMACE, nos casos de infração continuada,
implicando, quando for o caso, na cassação ou suspensão
das licenças ambientais. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290,
de 15.12.03.
§ 9º. A penalidade de embargo será aplicada no caso de
atividades, obras ou empreendimentos executados sem a
necessária licença ambiental, em desacordo com a licença
concedida ou depois de expirado o respectivo prazo de
validade da licença. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de
15.12.03.

§ 10. Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou
mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente; as
sanções a elas cominadas. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290,
de 15.12.03.
§ 11. Caracteriza-se a reincidência quando o mesmo infrator
cometer nova infração, da mesma natureza ou não, poluindo
ou degradando o mesmo recurso ambiental (ar, água, solo
ou subsolo), poluído ou degradado pela infração anterior
ou, ainda, não ter sanado a irregularidade constatada após o
decurso do prazo concedido ou prorrogado para sua correção.
Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 12. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 13. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das penas previstas será feita através de relatório técnico subscrito pelo profissional que realizar a inspeção, o qual disporá
sobre a natureza e magnitude da degradação ou poluição
verificada. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 14. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, mediante
Auto de Infração, de acordo com as normas e procedimentos
aplicáveis. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 15. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa
quando o infrator, por termo de compromisso aprovado
pela autoridade ambiental, obrigar-se à adoção de medidas
específicas para cessar e corrigir a poluição ou degradação
ambiental. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
§ 16. Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator ou
representante legal ou consensual, a multa poderá ser reduzida em até 90% (noventa por cento), a critério da autoridade
ambiental. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
Art. 7º. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias serão realizados os estudos para o zoneamento ambiental da APA da
Serra de Baturité, quando a SEMACE baixará as Instruções
Normativas - IN, estabelecendo o detalhamento das normas
contidas neste Decreto.
Art. 8º. As áreas não ocupadas e recobertas com vegetação
somente poderão ser suprimidas para qualquer tipo de obra
ou atividade, mediante autorização ambiental da SEMACE,
desde que averbada a área de reserva legal ou firmado termo
de compromisso para sua averbação. Nova redação dada pela
Decreto n.° 27.290, de 15.12.03
Art. 9º. A SEMACE exigirá, na APA da Serra de Baturité
estudo ambiental para construção ou ampliação de unidade
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unifamiliar e demais obras complementares, cujo projeto
apresente área total superior a 200 m2 (duzentos metros
quadrados). Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
Art. 10. O parcelamento do solo de propriedades rurais deverão ser previamente aprovados pelo INCRA e pela SEMACE.
Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
Parágrafo único. Qualquer atividade, obras ou empreendimentos passíveis de licenciamento ou autorização pela
SEMACE, na APA de Baturité, ficam condicionados ao
atendimento do caput deste artigo. Acrescido pelo Decreto
n.° 27.290, de 15.12.03.
Art. 11. Os Cartórios de Imóveis dos Municípios que compõem a APA da Serra de Baturité, somente registrarão os loteamentos e desmembramentos, após a licença expedida pela
SEMACE. Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
Art. 12. Todos os estudos, projetos e demais informações
técnicas exigidos pela SEMACE, deverão ser acompanhadas
da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
de elaboração e/ou execução do profissional responsável.
Acrescido pelo Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Acrescido pelo
Decreto n.° 27.290, de 15.12.03.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 18 de setembro de 1990.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Adolfo de Marinho Pontes
DECRETO Nº 22.427, DE 09 DE MARÇO DE 1993.
Altera a redação do caput do art. 1º do decreto estadual nº
20.956, de 18 de setembro de 1990.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, item VI e IV da
Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no artigos
8º e 9º inciso IV, respectivamente, das Leis Federais de ..., de
27 de abril de 1981 e 6.938, de 31 de março de 1981, e
Considerando o lapso no que se refere à definição da área da
APA da Serra de Baturité,
DECRETA:
Art. 1º. A redação do “caput” do art. 1º do Decreto nº 20.956,
de 18 de setembro de 1990, passa a seguinte redação:

“Art. 1º - Sob a denominação de APA da SERRA, fica declarada Área de Proteção Ambiental(APA) a região determinada
a partir da cota de 600 (seiscentos) metros com coordenadas
geométricas extremas entre 4°08’ e 40°27’ de latitude sul e
38°50’ e 30°05’ de longitude oeste, inscrita na unidade geográfica da Serra de Baturité, com área de 32.690 há(trinta
e dois mil, seiscentos e noventa hectares).”
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 09 de março de 1993.
CIRO FERREIRA GOMES
MARFISA MARIA DE AGUIAR FERREIRA

***

DECRETO Nº 24.957, DE 05 DE JUNHO DE 1998.
Dispõe sobre a criação das Áreas de Proteção
Ambiental – APA’s do Lagamar do Cauípe,
no município de Caucaia, e do Pecém, em
São Gonçalo do Amarante, e adota outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso IV, da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos arts. 8° e
9°, inciso VI, das Leis Federais n.° 6.902, de 27 de abril de
1981 e 6.938, de 31 de agosto de 1981, respectivamente, e
o art. 225, § 1°, III, da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO as peculiaridades ambientais do Lagamar do Cauípe e dos entornos da Lagoa do Pecém que os
tornam refúgios biológicos de grande valor;
CONSIDERANDO os ambientes dotados de equilíbrio
ecológico bastante frágil, pela sua própria natureza e intervenção do homem;
CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da
população regional sobre a preservação dessas áreas pelas suas
riquezas florística, sedimentar e paisagística, consolidando
ações para os seus desenvolvimentos sustentáveis;
DECRETA:
Art. 1°. Sob a denominação de APA do Lagamar do Cauípe e de APA do Pecem, ficam declaradas Áreas de Proteção
Ambiental (APAs), sob as seguintes localizações e delimitações:
I - A APA do Lagamar do Cauípe possui área compreendida
em 1.884,4640 ha, perímetro de 21.232,78 m, situada no
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município de Caucaia, entre as coordenadas geográficas de:
38°4903 longitude O e 3°3424 de latitude S e 3°4047 de
latitude S e 38°4452 de longitude O, conforme Mapa da área,
ANEXO I deste Decreto, e o seguinte memorial descritivo:
Partido do vértice MC 01 ponto inicial do perímetro, como
coordenadas iniciais iguais a 525058.54E e 9602884.74N
com azimute 193.4119 e distância 2554.02m chega-se ao
vértice MC 02 deste, com azimute 210.3719 e distância
1240.32m chega-se ao vértice MC 03 deste, com azimute
174.3916 e distância 527.35m chega-se ao vértice MC 04,
com azimute 128.5317 e distância 936.88m chega-se ao
vértice MC 05 deste, com azimute 180.4316 e distância
1741.21m chega-se ao vértice MC 06 deste, com azimute
224.4835 e distância 1224.86m chega-se ao vértice MC
07 deste, com azimute 247.4730 e distância 419.45m
chega-se ao vértice MC 07 deste, com azimute 269.0245 e
distância 370.55m chega-se ao vértice MC 08 deste, com
azimute 245.1012 e distância 499.09m chega-se ao vértice
MC 09 deste, com azimute 272.0940 e distância 182.71m
chega-se ao vértice MC 10 deste, com azimute 287.3853 e
distância 800.84m chega-se ao vértice MC 11 deste, com
azimute 337.3313 e distância 742.16m chega-se ao vértice
MC 12 deste, com azimute 357.0818 e distância 166.85m
chega-se ao vértice MC 13 deste, com azimute 19.3751 e
distância 1350.61m chega-se ao vértice MC 14 deste, com
azimute 1.1536 e distância 237.37m chega-se ao vértice
MC 15 deste, com azimute 331.4651 e distância 659.86m
chega-se ao vértice MC 16 deste, com azimute 350.3654 e
distância 116.76m chega-se ao vértice MC 17 deste, com
azimute 10.4918 e distância 877.59m chega-se ao vértice
MC 18 deste, com azimute 36.5006 e distância 26.29m
chega-se ao vértice MC 19 deste, com azimute 58.5556 e
distância 266.54m chega-se ao vértice MC 20 deste, com
azimute 30.1816 e distância 347.72m chega-se ao vértice
MC 21 deste, com azimute 23.1719 e distância 2293.34m
chega-se ao vértice MC 22 deste, com azimute 27.4450 e
distância 272.68m chega-se ao vértice MC 23 deste, com
azimute 57.1929 e distância 601.75m chega-se ao vértice
MC 24 deste, com azimute 27.4322 e distância 924.49m
chega-se ao vértice MC 25 deste, com azimute 28.3307 e
distância 214.62m chega-se ao vértice MC 26 deste, com
azimute 97.0903 e distância 472.04m chega-se ao vértice
MC 27 deste, com azimute 27.0450 e distância 241.06m
chega-se ao vértice MC 28 deste, com azimute 152.1942 e
distância 923.79m chega-se ao vértice MC 01 fechando o
perímetro;
II - A APA do Pecém possui área compreendida em 122,7999
ha, perímetro de 5.875, 23m, situada no município de São
Gonçalo do Amarante, conforme Mapa da área, ANEXO
II deste decreto, e o seguinte memorial descritivo: Partindo
do vértice MC 01 ponto inicial do perímetro, como coordenadas iniciais iguais a 518905.73E e 9607659.27N com
azimute 14.3807 e distância 79.79m chega-se ao vértice
MC 02 deste, com azimute 104.4140 e distância 209.02m
chega-se ao vértice MC 03 deste, com azimute 103.1901 e

distância 301.03m chega-se ao vértice MC 04 deste, com
azimute 11.5403 e distância 306.91m chega-se ao vértice
MC 05 deste, com azimute 89.2422 e distância 526.85m
chega-se ao vértice MC 06 deste, com azimute 191.0228 e
distância 508.00m chega-se ao vértice MC 07 deste, com
azimute 282.5655 e distância 320.60m chega-se ao vértice
MC 08 deste, com azimute 190.5244 e distância 403.58m
chega-se ao vértice MC 09 deste, com azimute 120.4954 e
distância 438.62m chega-se ao vértice MC 10 deste, com
azimute 219.5348 e distância 173.29m chega-se ao vértice
MC 11 deste, com azimute 218.2441 e distância 522.03m
chega-se ao vértice MC 12 deste, com azimute 218.0504 e
distância 117.86m chega-se ao vértice MC 13 deste, com
azimute 217.0643 e distância 247.94m chega-se ao vértice
MC 14 deste, com azimute 347.3513 e distância 104.11m
chega-se ao vértice MC 15 deste, com azimute 331.2817 e
distância 783.82m chega-se ao vértice MC 16 deste, com
azimute 2.5514 e distância 506.95m chega-se ao vértice
MC 17 deste, com azimute 4.4559 e distância 120.83m
chega-se ao vértice MC 18 deste, com azimute 6.2038 e
distância 203.99m chega-se ao vértice MC 01 fechando o
perímetro.
Art. 2°. A declaração de que trata o artigo anterior, além de
possibilitar um melhor controle sobre os ecossistemas do
Lagamar do Cauípe e da Lagoa do Pecém, tem por objetivos
específicos:
I - proteger as comunidades bióticas nativas, as nascentes dos
rios, as vertentes e os solos;
II - garantir a conservação de remanescentes de mata aluvial, dos leitos naturais das águas pluviais e das reservas
hídricas;
III - proporcionar à população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir
no funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais, com ênfase
na melhoria da qualidade de vida dessas populações;
IV - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e das
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação
ambiental;
V - desenvolver na população regional uma consciência
ecológica e conservacionista.
Art. 3°. Nas APAs do Lagamar do Cauípe e do Pecém, ficam
proibidas ou restringidas:
I - a implantação ou ampliação de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais
de água, formas do relevo, o solo e o ar;
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura ou
manutenção de estradas, quando essas iniciativas importarem
em sensíveis alterações das condições ecológicas regionais;
III - derrubada de floresta e o exercício de atividades que impliquem em matança, captura, extermínio ou molestamento
de espécies de animais silvestres de qualquer espécie;
IV - projetos urbanísticos, parcelamento do solo e loteamen-
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tos, sem a prévia autorização da SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, de
acordo com os arts. 11 e 14 da Lei n.° 11.411, de 28 de
dezembro de 1987;
V - o uso de agrotóxicos, em desacordo com as normas ou
recomendações técnicas oficiais;
VI - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, como
também, o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
VII - e as demais atividades disciplinadas em legislação
ambiental específica.

§ 1°. As penalidades previstas nos incisos III e VI deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e II do mesmo artigo.

Art. 4°. A construção ou reforma de unidades multifamiliares, conjuntos habitacionais, hotéis, clubes e assemelhados
nas APAs do Lagamar do Cauípe e do Pecém, dependerão
do prévio licenciamento da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE, o qual somente poderá ser
concedido:
a) após o estudo do projeto, exame das alternativas possíveis
e avaliação de suas conseqüências ambientais;
b) mediante a indicação das restrições e medidas consideradas
necessárias à salvaguarda do ecossistema regional.

§ 4°. Nos casos de reincidência, a multa (simples ou diária)
poderá ser aplicada pelo valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será concedido o
licenciamento previsto neste artigo, quando se tratar de áreas
de preservação permanente, definidas nos arts. 2° e 3° da Lei
Federal n.° 4.771, de 15.09.65.

§ 6°. A gradação das penas previstas no § 3° deste artigo será
indicada através do relatório técnico subscrito pelo profissional que realizou a inspeção, o qual disporá sobre a magnitude
da degradação ou poluição verificada.

Art. 5°. A gestão ambiental das APAs do Lagamar do Cauípe e do Pecém se darão através de comitês gestores a serem
formados por órgãos e instituições estaduais, municipais e
organizações não governamentais, conforme Portaria a ser
exarada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE, que também comporá o referido comitê gestor.

§ 7°. Nos casos em que a infração for continuada, poderá a
autoridade competente impor multa diária nos mesmos limites e valores estabelecidos no parágrafo sexto deste artigo.

Art. 6°. O licenciamento ambiental e fiscalização de que trata
este Decreto serão realizados pela Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 7°. A inobservância das disposições contidas neste Decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas nas Leis
n.° 11.411, de 28.12.87 e 12.488, de 13.09.95, na forma
seguinte:
I - advertência;
II - multa (simples ou diária), de 50 (cinqüenta) a 15.000
(quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de
Referência, divulgado pelo Governo Federal na data da
infração;
III - embargo;
IV - interdição definitiva ou temporária;
V - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal;

§ 2°. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o degradador obrigado, independente da existência
de culpa a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
§ 3°. Na aplicação de multas de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os limites previstos nas Leis n°s
11.411, de 28.12.87 e 12.488, de 13.09.95.

§ 5°. Caracteriza-se reincidência quando o infrator cometer
nova infração, poluindo ou degradando o mesmo recursos
ambiental, ar, água, solo ou subsolo poluído ou degradado
pela infração anterior ou, ainda, não ter sanado a irregularidade constatada após o decurso do prazo concedido ou
prolongado por sua correção.

§ 8°. A multa diária cessará quando corrigida a irregularidade, porém não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias
ocorridos, contados da data de sua imposição.
§ 9°. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando
o infrator, por termo de compromisso aprovado pela autoridade ambiental que aplicou a penalidade, se obrigar à adoção
de medidas específicas para cessar e corrigir a poluição ou
degradação ambiental.
§ 10. As penalidades de interdição, temporária ou definitiva,
serão aplicadas nos casos de perigo iminente à saúde pública
e, a critério da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, nos casos de infração continuada, implicando,
quando for o caso, na cassação ou suspensão das licenças
ambientais concedidas.
§ 11. A penalidade de Embargo será aplicada no caso de atividades, obras ou empreendimentos executados sem a licença
ambiental ou em desacordo com a licença concedida quando
sua permanência contrariar as disposições deste Decreto e
das normas decorrentes.
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§ 12. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
mediante Auto de Infração, com prazo de 15 (quinze) dias
ao autuado para impugnação ou pagamento, com o seguinte
procedimento:
a) decorrido o prazo de defesa ou após devidamente cientificado do julgamento da defesa apresentada, o autuado
será notificado da dívida e não ocorrendo o pagamento
do valor da multa imposta dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, serão procedidas as medidas judiciais de cobrança do
débito, com inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública e
execução fiscal;
b) os débitos de que trata este parágrafo, mesmo em execução fiscal, poderão ser parcelados em prestações mensais,
sucessivas, em até 03 (três) vezes.
§ 13. Nos casos previstos nos incisos V e VI deste artigo, o ato
declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição
da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os
benefícios, incentivos ou financiamento, conforme dispõe a
Lei Federal n.° 6.938 de 31.08.81.
Art. 8°. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias serão realizados
os estudos para os zoneamentos ambientais das APAs do
Lagamar do Cauípe e do Pecém, quando a Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE baixará as respectivas
Instruções Normativas - IN, estabelecendo o detalhamento
das normas contidas neste Decreto, em especial aquelas
definidas no Art. 3°.
Art. 9°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza aos 05 de junho de 1998.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 24.959, DE 05 DE JUNHO DE 1998.
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção
Ambiental – APA da Serra de Aratanha, nos
municípios de Maranguape, Pacatuba e Guaiúba e adota outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso IV, da Cons-

tituição Estadual, tendo em vista o disposto no art. 225, §
1º, III, da Constituição Federal e os arts. 8º e 9º, inciso VI,
das Leis Federais 6.902, de 27 de abril de 1981 e 6.938, de
31 de agosto de 1981, respectivamente, e
CONSIDERANDO o dever constitucional do Estado de
preservar e defender o meio ambiente, bem assim a proteção
ambiental constitui-se fonte de educação da comunidade
em todos os níveis de ensino, além de fator indispensável da
própria vida e dignidade humanas;
CONSIDERANDO a natural fragilidade do equilíbrio
ecológico ambiental da Serra de Aratanha, em permanente
estado de risco face a intervenções antrópicas,
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de conscientização da população regional sobre a preservação da área pela
sua riqueza florística, sedimentar e paisagística e de consolidar
ações para o seu desenvolvimento sustentável;
DECRETA:
Art. 1º. Fica criada a Área de Proteção Ambiental (APA),
denominada APA da Serra de Aratanha, situada nos municípios de Maranguape, Pacatuba e Guaiúba, com uma área
total de 6.448,29 ha, utilizando como bases cartográficas o
Mapa de Cadastro Técnico de Imóveis Rurais, Consórcio
OESA/GEOFOTO/INCRA, folhas 79, 80, 97 e 98, escala
1:20.000, 1976 e folhas Sistemáticas da DSG/SUDENE,
Folhas Fortaleza, SB.24-z-c IV e Baturité SB.24-X-A-I,
apresentando a seguinte delimitação, representada cartograficamente na escala de 1:25.000.000. O marco inicial,
Ponto 1, foi tomado por base a cota altimétrica 200m e as
coordenadas geográficas 3º5713 S e 38º3731O ao Norte
da área; seguindo a cota 200 m foi demarcado o Ponto 2
de coordenadas geográficas 3º5741 S e 38º3703 O situado
a Nordeste da área; segue-se até o ponto 3, localizado a
leste da área, com coordenadas geográficas de 4º0025 S e
38º3750 O; daí segue-se até o ponto 4 ainda a leste, com
coordenadas geográficas de 4º0125 S e 38º3803 O; daí
segue-se até o ponto 5 situado a Sudoeste da área, com coordenadas geográficas 4º0255 S e 38º3906 O; daí segue-se
até o ponto 6 localizado a Sul da área, com coordenadas
geográficas de 4º0409 S e 38º4121 O; continuando ainda
pela cota de 200 m, segue-se até o ponto 7, localizado ainda ao Sul da área com coordenadas geográficas de 4º0215
S e 38º4245 O; daí segue-se até o ponto 8 a Sudoeste,
tendo como coordenadas geográficas 3º5840 S e 38º4030
O; daí segue-se até o ponto 10, a Oeste, com coordenadas geográficas de 3º5737 S e 38º3958 O; daí segue-se
até o ponto 11, situado a Norte da área com coordenadas
geográficas de 3º5639 S e 38º3815 O, daí segue-se até o
ponto 12, também ao Norte com coordenadas geográficas
de 3º5741 S e 38º3703 O, daí segue em linha reta até o
ponto 1, início da descrição da área.
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Art. 2º. A declaração de que trata o artigo anterior, além de
possibilitar um maior controle sobre o ecossistema da serra
de Aratanha, tem por objetivos específicos:
I - proteger as comunidades bióticas nativas, as nascentes
dos rios, as vertentes;
II - a conservação de remanescentes da Mata Atlântica, dos
leitos naturais das águas pluviais e das reservas hídricas;
III - proporcionar a população regional métodos e
técnicas apropriadas ao uso do solo, de maneira a
não interferir no funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos
naturais e respeito às peculiaridades histórico-culturais, econômicas e paisagísticas da região com ênfase
na melhoria da qualidade de vida dessas populações;
IV - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural
e as demais atividades econômicas compatíveis com a
conservação ambiental;
V - desenvolver na população regional uma
consciência ecológica e conservacionista.
Art. 3º. Na APA da Serra de Aratanha ficam proibidas ou
restringidas:
I - a implantação ou ampliação de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais
de água, formas do relevo, solo e o ar;
II - a realização de obras de terraplanagem e abertura de canais
ou de estradas, bem como sua manutenção, quando essas
iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições
ecológicas locais;
III - a derrubada de floresta e o exercício de atividades que
impliquem matança, captura, extermínio ou molestamento
de espécies de animais silvestres de qualquer espécie;
IV - projetos urbanísticos, parcelamento do solo e loteamentos, sem a prévia autorização da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, antecedida dos respectivos
estudos de impacto ambiental, nos termos das prescrições
legais e regulamentares de acordo com os arts. 11 e 14 da
Lei 11.411, de 28 de dezembro de 1987;
V - o uso de agrotóxicos em desacordo com as normas e
recomendações técnicas oficiais;
VI - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, como
também o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
VII - as demais atividades danosas previstas na legislação
ambiental.
Art. 4°. A construção ou reforma de unidades multifamiliares,
conjuntos habitacionais, hotéis, clubes e assemelhados na

APA da Serra de Aratanha dependerá do prévio licenciamento
da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, o qual somente será concedido:
a) se respeitados os padrões histórico-cultural, econômico e
paisagístico da região;
b) após realização de estudo prévio de impacto ambiental,
com a publicação do respectivo relatório conclusivo do estudo
no Diário Oficial do Estado, exames das alternativas possíveis
e a avaliação de suas conseqüências ambientais;
c) mediante a indicação de restrições e medidas consideradas
necessárias à salvaguarda do ecossistema regional.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será concedido o
licenciamento previsto neste artigo, quando se tratar de área
de preservação permanente, definidas nos arts. 2° e 3° da Lei
Federal n.° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 5°. A gestão ambiental da APA da Serra de Aratanha darse-á através de Comitê Gestor, a ser constituído por órgãos e
instituições estaduais, municipais e organizações não-governamentais, de conformidade com a portaria a ser expedida pela
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 6°. O licenciamento ambiental e a fiscalização de que
trata este Decreto serão realizados pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 7°. A inobservância das disposições contidas neste Decreto sujeitará o infrator às penalidades previstas nas Leis
Federal n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Estaduais
n.° 11.411, de 28 de dezembro de 1997 e 12.488, de 13 de
setembro de 1995, na forma seguinte:
I - advertência;
II - multa, simples ou diária, de 50 (cinqüenta) a 15.000
(quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de
Referência, divulgado pelo Governo Federal na data da
infração;
III - embargo;
IV - suspensão total ou parcial das atividades;
V - interdição temporária ou definitiva de direitos;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelos Poderes Públicos Federais, Estaduais e
Municipais;
VII - perda ou restrição, nos termos da lei pertinente, de
financiamentos de instituições de crédito federais, estaduais
e municipais.
§ 1°. As penalidades previstas nos incisos III e IV deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e II do mesmo artigo.
§ 2°. O degradador é obrigado, sem prejuízo da aplicação das
sanções indicadas neste artigo, a reparar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade,
seja culposa ou dolosa.
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§ 3°. Na aplicação da multa de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os limites previstos nas Leis Federal
6.905, de 12 de fevereiro de 1998 e Estaduais 11.411, de
28 de dezembro de 1987 e 12.488, de 13 de setembro de
1995.

DECRETO Nº 25.354,
DE 26 DE JANEIRO DE 1999.
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção
Ambiental – APA da Bica do Ipu, no município de Ipu, Estado do Ceará, e adota outras
providências.

§ 4°. Na hipótese de reincidência, a multa, simples ou diária,
poderá ser aplicada em valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5°. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das sanções previstas no § 3° deste artigo, será feita através
de relatório técnico, subscrito pelo profissional que realizar a
inspeção, o qual disporá sobre sua natureza e magnitude.
§ 6°. No caso de infração continuada, a autoridade competente poderá aplicar multa diária, observados os limites e
valores estabelecidos na lei, que cessará depois de corrigida
a irregularidade e não ultrapassará o período de 30 (trinta)
dias corridos, contados de sua imposição.
§ 7°. A multa poderá ter sua exigibilidade suspensa se o infrator, mediante Termo de Compromisso assinado e aprovado
pelo órgão ambiental que a aplicou, se obrigar a executar
as medidas estabelecidas com o fim de cessar e corrigir a
poluição ou degradação ambiental.
§ 8°. As sanções previstas nos incisos III, IV e V deste artigo,
serão aplicadas nos casos de perigo iminente à saúde pública
ou na hipótese de atividades, obra ou empreendimento que
estejam sendo executados em desobediência às prescrições
legais ou regulamentares ou em desacordo com a licença concedida, caso em que esta poderá ser suspensa ou cassada.
§ 9°. Competirá à autoridade que concedeu os benefícios,
incentivos ou financiamentos, nos termos da Lei Federal
n.° 6.938, de 31 de agosto de 1981, o ato declaratório da
suspensão, interdição ou perda, referidos nos incisos IV a
VII deste artigo.
Art. 8°. Os estudos para zoneamento ambiental da APA da
Serra de Aratanha serão realizados no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da publicação deste Decreto, prazo em que
também deverão ser baixadas as instruções normativas que
detalharão suas respectivas normas, em especial as contidas
no artigo 3°.
Art. 9°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 05 de junho de 1998.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso IV e VI, da
Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art. 225,
§ 1°, inciso III, da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO os termos do art. 8° da Lei Federal n.°
6.912, de 27 de abril de 1981, e do art. 9°, inciso VI, da Lei
Federal n.° 6.938, de 31 de agosto de 1981;
CONSIDERANDO as peculiaridades ambientais da Serra
da Ibiapaba e da Bica do Ipu, que torna aquele ecossistema,
de grande valor ecológico e turístico;
CONSIDERANDO a natural fragilidade do equilíbrio
ecológico da Bica do Ipu, em permanente estado de risco,
face às intervenções antrópicas;
CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da
população regional sobre a preservação da área pela sua
riqueza florística, hídrica, paisagística e de consolidação de
ações para o seu desenvolvimento sustentável,
DECRETA:
Art. 1°. Sob a denominação de APA da Bica do Ipu, fica
declarada Área de Proteção Ambiental (APA), a área
situada no município de Ipu, entre as coordenadas S
4°1412, W 40°4550 e S 4°1957, W 40°4208, compreendendo áreas de encostas, setores mais elevados da serra e as
nascentes dos riachos Ipuzinho e Ipuçaba, com uma área
total de 3.484,665 ha, utilizando como base cartográfica
a Carta Planialtimétrica da DSG/SUDENE, IPU, escala
1:100.000, cujo mapa foi elaborado através de convênio
SEMACE/FUNCEME, ANEXO I, e coordenadas geográficas às fls. 01 a 04, ANEXO II, deste Decreto.
Art. 2°. A declaração de que trata o artigo anterior, além de
possibilitar um melhor controle sobre o ecossistema da Bica
do Ipu, tem por objetivos específicos:
I - proteger e conservar as comunidades bióticas nativas, os
recursos hídricos e os solos;
II - proporcionar à população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no
funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais e respeito às peculiaridades
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histórico-culturais, econômicas e paisagísticas locais, com ênfase na melhoria da qualidade de vida dessa comunidade;
III - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação
ambiental;
IV - desenvolver na população regional uma consciência
ecológica e conservacionista.
Art. 3°. Na APA da bica do Ipu ficam proibidas as seguintes
atividades:
I - a implantação ou ampliação de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais
de água, formas de relevo, o solo e o ar;
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de
estradas bem como sua manutenção, quando essas iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições
ecológicas;
III - derrubada de vegetação de preservação permanente
definidas nos arts. 2° e 3° da Lei Federal n.° 4.771, de 15 de
setembro de 1965 e o exercício de atividades que impliquem
em matança, captura, extermínio ou molestamento de quaisquer espécies de animais silvestres;
IV - projetos urbanísticos, parcelamento do solo e loteamentos, sem a prévia autorização da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, antecedida dos respectivos
estudos de impacto ambiental nos termos das prescrições
legais e regulamentares de acordo com os arts. 11 e 14 da Lei
Estadual n.° 11.411, de 28 de dezembro de 1987;
V - o uso de agrotóxicos, em desacordo com
as normas ou recomendações técnicas estabelecidas;
VI - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangido pela APA, como
também, o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
VII - as atividades de mineração, dragagem e escavação que
venham a causar danos ou degradação ao meio ambiente
e/ou perigo para as pessoas ou para a biota;
VIII - o exercício de atividades capazes de provocar uma
acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento
das coleções hídricas;
IX - as demais atividades danosas previstas na legislação
ambiental.
Parágrafo Único. As áreas não ocupadas e recobertas com
vegetação, somente poderão ser desmatadas para qualquer
tipo de atividade, mediante licença prévia apreciada pelo Comitê Gestor, de que trata o art. 5° desta Lei, com a posterior
homologação do órgão ambiental competente.
Art. 4°. A construção ou reforma de unidades multifamiliares,
conjuntos habitacionais, hotéis, clubes e assemelhados na
APA da Bica do Ipu dependerão do prévio licenciamento da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
que somente poderá ser concedido:

a) se respeitados os padrões histórico-cultural, econômico e
paisagístico da região;
b) após a realização do estudo prévio de impacto ambiental,
exame das alternativas possíveis e a avaliação de suas conseqüências ambientais;
c) mediante a indicação das restrições e medidas consideradas
necessárias à salvaguarda do ecossistema regional.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será concedido o
licenciamento previsto neste artigo, quando se tratar de área
de preservação permanente, definida nos artigos 2° e 3° da
Lei Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 5°. A gestão ambiental da APA da Bica do Ipu dar-se-á
através de Comitê Gestor, constituído por representantes de
órgãos e instituições estaduais e municipais, do Ministério
Público Estadual de organizações não governamentais de
veranistas e moradores locais, de acordo com portaria a ser
expedida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, cujo representante presidirá o Comitê.
Art. 6°. O licenciamento ambiental e fiscalização de que trata
este Decreto serão realizados pela Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 7°. A inobservância das disposições contidas neste Decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas nas Leis
Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais
n°s 11.411, de 28 de dezembro e 1987 e 12.488, de 13 de
setembro de 1995, na forma seguinte:
I - advertência;
II - multa, simples ou diária, de 50 (cinqüenta) a 15.000
(quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de
Referencia, divulgado pelo Governo Federal na data da
infração;
III - embargo;
IV - suspensão total ou parcial das atividades;
V - interdição definitiva ou temporária de direitos;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelos Poderes Públicos Federal, Estadual ou
Municipal;
VII - perda ou suspensão, nos termos da legislação aplicável
de financiamento concedidos por instituições de crédito
federais, estaduais e municipais.
§ 1°. As penalidades previstas nos incisos III e VI deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e II do mesmo artigo.
§ 2°. O degradador é obrigado, sem prejuízo da aplicação das
sanções indicadas neste artigo, a reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros afetados por seu comportamento
ou atividade, seja culposo ou doloso.
§ 3°. Na aplicação da multa de que trata o inciso II deste artigo,
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serão observados os limites previstos nas Leis Federal nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, e estaduais n°s 11.411, de 28 de
dezembro de 1987 e 12.488, de 13 de setembro de 1995.
§ 4°. Na hipótese de reincidência, a multa, simples ou diária,
poderá ser aplicada em valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5°. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das penas previstas no § 3° deste artigo, será feita através de
relatório técnico, subscrito pelo profissional que realizar a
inspeção, o qual disporá sobre a natureza e magnitude da
degradação ou poluição verificada.
§ 6°. No caso de infração continuada, a autoridade competente poderá impor multa diária, observados os limites e
valores estabelecidos na Lei, que cessará depois de corrigida
a irregularidade e não ultrapassará o período de 30 (trinta)
dias corridos, contados de sua imposição.
§ 7°. A multa poderá ter a sua exigibilidade suspensa se o
infrator, mediante termo de compromisso assinado e aprovado pelo órgão ambiental que a aplicou, se obrigar a executar
as medidas estabelecidas com o fim de cessar e corrigir a
poluição e degradação ambiental.
§ 8°. As sanções previstas nos incisos III, IV, V deste artigo
serão aplicadas em caso de perigo iminente à saúde pública ou
na hipótese de atividades, obras ou empreendimento que
estejam sendo executados em desobediência às prescrições
legais e regulamentares aplicáveis ou em desacordo com a
licença concedida, caso em que esta poderá ser suspensa
ou cassada.
§ 9°. Competirá à autoridade que concedeu os benefícios,
incentivos ou financiamentos, nos termos da Lei Federal
n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, o ato declaratório da
suspensão, interdição ou perda, referidas nos incisos IV a
VII deste artigo.
§ 10. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
mediante Auto de Infração, de acordo com as normas e
procedimentos aplicáveis.
Art. 8°. Os estudos para zoneamento ambiental da APA
da Bica do Ipu, serão realizados no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da publicação deste Decreto, prazo em que
também deverão ser baixadas as instruções normativas que
detalharão suas respectivas normas, em especial as contidas
no art. 3° deste Decreto.
Art. 9°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 26 de janeiro de 1999.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE

***
DECRETO Nº 25.355,
DE 26 DE JANEIRO DE 1999.
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental – APA da Lagoa do Uruaú, no município
de Beberibe, Estado do Ceará, inclui representatividade nos Comitês Gestores das APAs de
Baturité, de Aratanha, de Pecém e do Lagamar
do Cauípe e adota outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI,
da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art.
225, § 1°, inciso III, da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO os termos do art. 8° da Lei Federal n°
6.902, de 27 de abril de 1981, e do art. 9°, inciso VI, da Lei
Federal n° 6.938, de 31 de abril de 1981;
CONSIDERANDO as peculiaridades ambientais das margens da Lagoa do Uruaú, que a torna refúgio biológico de
grande valor, dotado de equilíbrio ecológico bastante frágil
pela sua própria natureza e pela intervenção do homem;
CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da
população regional sobre a preservação dessa área, pelas suas
riquezas florística, sedimentar e paisagística, consolidando
ações para o seu desenvolvimento sustentável;
DECRETA:
Art. 1°. Sob a denominação de APA da Lagoa do Uruaú, fica
declarada Área de Proteção Ambiental - APA, a área situada
no município de Beberibe-Ce, compreendendo a Lagoa do
Uruaú e suas margens e terrenos contíguos, com 26,7258
Km2 e perímetro de 27,2514 Km, projetada na zona 24M do
fuso meridiano central 39°, conforme Mapa da Área, ANEXO ÚNICO deste Decreto e o seguinte memorial descritivo:
Ao norte, partindo do ponto n° 1, localizado à 100m do
encontro do sangradouro da Lagoa do Uruaú com o Oceano
Atlântico, de coordenadas geográficas de latitude 04°12’23’’S
e longitude 38°03’05’’W e/ou coordenadas UTM (SAD69)

•60•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

605278,10 (E) e (N) 9534991,60, segue-se um alinhamento
de 2807,98m com azimute plano de 255°04’46’’ até encontrar o ponto n.° 2, localizado na interseção dos eixos que
formam a curva da estrada carroçável Beberibe-Caetanos,
na entrada de Caetanos, com coordenadas geográficas de
latitude 04°12’47’’S e longitude 38°04’33’’W e/ou coordenadas UTM (SAD69) 602564,80 (E) e 9534268,60 (N).
Daí, segue-se por esta estrada, aproximadamente 5 Km, no
sentido de Beberibe, até encontrar o ponto n.° 3, bifurcação
das estradas Beberibe-Caetanos com Beberibe-Ponta D’água
1 de coordenadas geográficas latitude 04°11’43’’S e longitude
38°07’29’’W e/ou coordenadas UTM (SAD69) 597126,00
(E) e 9536242,00 (N). A oeste, partindo-se desta bifurcação,
no sentido da localidade de Ponta D’águal, segue-se por esta
estrada carroçável, aproximadamente 2 Km, até encontrar
o ponto n.° 4, interseção dos eixos desta estrada com a estrada que sai da CE-040 para a localidade de Moreira, com
coordenadas geográficas de latitude 04°13’01’’S e longitude
38°07’17’’W e/ou coordenadas UTM (SAD69) 597518,20
(E) e 9533825,20 (N). Daí, segue-se por esta estrada, aproximadamente 1Km, no sentido de Moreira, até encontrar o
ponto n.° 5, bifurcação desta estrada com a estrada carroçável
que vai para a localidade de Cotia, com coordenadas geográficas de latitude 04°13’28’’S e longitude 38°07’47’’W e/ou
coordenadas UTM (SAD69) 596573,50 (E) e 9533009,30
(N). Daí segue-se aproximadamente 1 Km, no sentido de
Moreira até encontrar o ponto n.° 6, interseção dos eixos
desta estrada com a estrada carroçável que vai de Ponta
D’água 2-Moreira, com coordenadas geográficas de latitude
04°13’59’’S e longitude 38°07’56’’W e/ou coordenadas
UTM (SAD69) 596295,80 (E) e 9532042,80 (N). Deste
ponto, ao sul, segue-se pela estrada Moreira-Ponta D’água
2, no sentido de Ponta D’água 2, aproximadamente 0,3 Km,
até encontrar o ponto n.° 7 interseção dos eixos das estradas
carroçáveis Ponta Dágua 2 - Moreira e Ponta D’água 2-Itapeim, com coordenadas geográficas de latitude 04°14’02’’S
e longitude 38°07’49’’W e/ou coordenadas UTM (SAD69)
596512,40 (E) e 9531959,30 (N). Daí, segue-se um alinhamento de m com azimute plano de até encontrar o ponto n.°
8, interseção dos eixos das estradas Ponta D’água 2-Itapeim
(carroçável) e CE - 040, de coordenadas geográficas de latitude 04°13’38’’S e longitude 38°06’30’’W e/ou coordenadas
UTM (SAD69) 598966,10 (E) e 9532684,40 (N). Deste
ponto, segue-se pela CE - 040 aproximadamente 3 Km,
no sentido da cidade de Aracati, até encontrar o ponto n.°
9, interseção dos eixos da estrada CE - 040 com a estrada
carroçável Mato do Meio-Cumbe, de coordenadas geográficas de latitude 04°14’57’’S e longitude 38°04’53’’W e/ou
coordenadas UTM (SAD69) 601957,90 (E) e 9530276,30
(N). Daí segue-se pela estrada Mato do Meio-Cumbe, aproximadamente 3,2 Km no sentido de Cumbe, até encontrar
o ponto n.° 10 entroncamento desta estrada com a estrada
carroçável Cumbe-Uruaú, de coordenadas geográficas de
latitude 04°13’30’’ S e longitude 38°03’34’’ W e/ou coordenadas UTM (SAD69) 604394,10 (E) e 9532927,20 (N).

Deste ponto, segue-se um alinhamento com azimute plano de
62°58’48’’, que passa tangente a 100 m da linha de máxima
cheia do sangradouro da Lagoa do Uruaú, até encontrar o
ponto n.° 11, localizado no encontro deste seguimento com
a linha de preamar, de coordenadas geográficas de latitude
04°12’58’’ S e longitude 38°02’30’’ W e/ou coordenadas
UTM (SAD69) 606360,70 (E) e 9533930,10 (N). Daí,
segue-se limitando com o Oceano Atlântico uma distância de
1516,18 m com azimute plano de 314°26’10’’ até encontrar
o ponto n.° 1, origem dessa descrição.
Art. 2°. A declaração de que trata o artigo anterior, além de
possibilitar um melhor controle sobre o ecossistema da Lagoa
do Uruaú, tem por objetivos específicos:
I - proteger as comunidades bióticas nativas e os solos;
II - garantir a conservação de remanescentes de mata aluvial,
dos leitos naturais das águas pluviais e das reservas hídricas
e demais ecossistemas;
III - proporcionar à população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no
funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais, com ênfase na melhoria
da qualidade de vida da população local;
IV - prdenar o turismo ecológico, científico e cultural, e das
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação
ambiental;
V - desenvolver na população regional uma consciência
ecológica e conservacionista.
Art. 3°. Na APA da Lagoa do Uruaú ficam proibidas as
seguintes atividades:
I - a implantação ou ampliação de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais
de água, formas do relevo, o solo e o ar;
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de
estradas, bem como sua manutenção, quando essas iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições
ecológicas;
III - a derrubada de vegetação de preservação permanente
definidas nos arts. 2° e 3° da Lei Federal n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e o exercício de atividades que impliquem
matança, captura, extermínio ou molestamento de quaisquer
espécies de animais silvestres;
IV - projetos urbanísticos, parcelamentos do solo e loteamentos, sem a prévia autorização da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, antecedidas dos respectivos
estudos de impacto ambiental, nos termos das prescrições
legais e regulamentares e de acordo com os arts. 11 e 14 da
Lei Estadual n.° 11.411, de 28 de dezembro de 1987;
V - uso de agrotóxicos, em desacordo com as normas ou
recomendações técnicas estabelecidas;
VI - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, como
também, o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
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VII - as atividades de mineração, drenagem e escavação que
venham a causar danos ou degradação ao meio ambiente
e/ou perigo para pessoas ou para a biota;
VIII - o exercício de atividades capazes de provocar uma
acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento
das coleções hídricas;
IX - as demais atividades danosas previstas na legislação
ambiental.
Parágrafo único. As áreas não ocupadas e recobertas com
vegetação somente poderão ser desmatadas para qualquer
tipo de atividade mediante licença prévia apreciada pelo
Comitê Gestor de que trata o art. 5° desta lei, com a posterior
homologação do órgão ambiental competente.
Art. 4°. A construção ou reforma de unidades multifamiliares,
conjuntos habitacionais, hotéis, clubes e assemelhados na
APA da Lagoa do Uruaú dependerão de prévio licenciamento
da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE
que somente poderá ser concedido:
a) se respeitados os padrões histórico-cultural, econômico e
paisagístico da região;
b) após a realização de estudo prévio de impacto ambiental,
exame das alternativas possíveis e avaliação de suas conseqüências ambientais;
c) mediante a indicação das restrições e medidas consideradas
necessárias à salvaguarda do ecossistema regional.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será concedido o
licenciamento previsto neste artigo, quando se tratar de área
de preservação permanente, definidas nos arts. 2° e 3° da Lei
Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 5°. A gestão ambiental da APA da Lagoa do Uruaú darse-á através do Comitê Gestor, constituído por representantes
de órgãos e instituições estaduais e municipais, do Ministério
Público Estadual, de organizações não-governamentais, de
veranistas e moradores locais, de acordo com Portaria a ser
expedida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE cujo representante presidirá o Comitê.
Art. 6°. O licenciamento ambiental e fiscalização de que trata
este Decreto serão realizados pela Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 7°. A inobservância das disposições contidas neste
Decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas nas
Leis Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Estaduais
n°s 11.411, de 28 de dezembro de 1987 e 12.488, de 13 de
setembro de 1995, na forma seguinte:
I - advertência;
II - multa, simples ou diária, de 50 (cinquenta) a 15.000
(quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de
Referência, divulgado pelo Governo Federal na data da
infração;

III - embargo;
IV - suspensão total ou parcial das atividades;
V - interdição, definitiva ou temporária, de direitos;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelos Poderes Público Federal, Estadual e/ou
Municipal;
VII - perda ou suspensão, nos termos da legislação aplicável,
de financiamentos concedidos por instituições de crédito
federais, estaduais e municipais.
§ 1°. As penalidades previstas nos itens III e VI deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e II deste mesmo artigo.
§ 2°. O degradador é obrigado, sem prejuízo da aplicação das
sanções indicadas neste artigo, a reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por seu comportamento
ou atividade, seja culposo ou doloso.
§ 3°. Na aplicação da multa de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os limites previstos na Lei Federal n°
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais n°s 11.411,
de 28 de dezembro de 1987 e 12.488, de 13 de setembro
de 1995.
§ 4°. Na hipótese de reincidência, a multa, simples ou diária,
poderá ser aplicada em valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5°. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das penas previstas no § 3° deste artigo, será feita através de
relatório técnico subscrito pelo profissional que realizar a
inspeção, o qual disporá sobre a natureza e magnitude da
degradação ou poluição verificada.
§ 6°. No caso de infração continuada, a autoridade competente poderá impor multa diária, observados os limites e
valores estabelecidos na Lei, que cessará depois de corrigida
a irregularidade e não ultrapassará o período de 30 (trinta)
dias corridos, contados de sua imposição.
§ 7°. A multa poderá ter sua exigibilidade suspensa se o infrator, mediante termo de compromisso assinado e aprovado
pelo órgão ambiental que a aplicou, se obrigar à executar
as medidas estabelecidas com o fim de cessar e corrigir a
poluição ou degradação ambiental.
§ 8°. As sanções previstas nos incisos III, IV e V deste
artigo serão aplicadas nos casos de perigo iminente à saúde
pública ou na hipótese de atividades, obra ou empreendimento que estejam sendo executados em desobediência
as prescrições legais e regulamentares aplicáveis ou em
desacordo com licença concedida, caso em que esta poderá
ser suspensa ou cassada.
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§ 9°. Competirá à autoridade que concedeu os benefícios,
incentivos ou financiamentos, nos termos da Lei Federal
n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, o ato declaratório da
suspensão, interdição ou perda, referidos nos incisos IV a
VII deste artigo.
§ 10. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
mediante Auto de Infração, de acordo com as normas e
procedimentos aplicáveis.

6.902, de 27 de abril de 1981, e do art. 9°, inciso VI, da Lei
Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981;
CONSIDERANDO as peculiaridades ambientais do Estuário do Rio Ceará, que torna aquele ecossistema, de grande
valor ecológico e turístico;
CONSIDERANDO a natural fragilidade do equilíbrio
ecológico do Estuário do Rio Ceará, em permanente estado
de risco, face às intervenções antrópicas;

Art. 8°. Os estudos para zoneamento ambiental da APA da
Lagoa de Uruaú serão realizados no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da publicação deste Decreto, prazo em que
também deverão ser baixadas as instruções normativas que
detalharão suas respectivas normas, em especial as contidas
no art. 3° deste Decreto.

CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da
população regional sobre a preservação da área pelas suas
riquezas florística, hídrica e paisagística e de consolidação
de ações para o seu desenvolvimento sustentável,

Art. 9°. Os Comitês Gestores das Áreas de Proteção Ambiental - APAs do Lagamar do Cauípe, do Pecém, da Serra
de Baturité e da Serra de Aratanha, instituídos pelos arts.
5°, dos Decretos n.°s 24.975, 24.958 e 24.959, todos de 05
de junho de 1998, serão presididos pelo representante da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
ficando incluída a representatividade de moradores e veranistas locais e do Ministério Público Estadual, cabendo à
SEMACE expedir Portaria sobre essa composição.

Art. 1°. Sob a denominação de APA do Estuário do Rio Ceará, fica declarada Área de Proteção Ambiental (APA), situada
no Rio Ceará, sob as seguintes localizações e delimitações:
a área está localizada na divisa dos municípios de Fortaleza
(oeste) e Caucaia (leste), Estado do Ceará. Tem um perímetro
de 23,796Km, área de 27,4489Km2 e projetada na zona
24M do fuso Meridiano Central de 39°, cuja descrição do
seu limite apresenta as seguintes características: ao Norte,
partindo-se do Ponto 1, localizado no entroncamento da
Rua 15 de Novembro com a estrada Barra do Ceará-Icaraí,
de coordenadas geográficas de latitude 03°4119 e longitude
38°3834 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 539657,00 e
(N) 9592287,00, segue-se pela estrada até encontrar o Ponto
2, localizado no entroncamento da ponte sobre o Rio Ceará
com a Av. Rad. José Lima Verde, de coordenadas geográficas
de latitude 03°4204 e longitude 38°3519 e/ou coordenadas
UTM (SAD69) (E) 545694,00 e (N) 9590734,00. Ao leste,
partindo-se do Ponto 2, segue-se pela Av. Rad. José Lima
Verde até o entroncamento desta com a Av. Cel. Carvalho,
onde se localiza o Ponto 3 de coordenadas geográficas de
latitude 03°4212 e longitude 38°3533 e/ou coordenadas
UTM (SAD69) (E) 545251,00 e (N) 9590664,00. Deste
ponto, segue-se pela estrada que passa pela empresa IPESCA
e salina da Barra, até encontrar o Ponto 4, localizado no
entroncamento desta estrada com a Rua Baixa dos Milagres,
de coordenadas geográficas de latitude 03°4309 e longitude
38°3623 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 543714,00
e (N) 9588897,00. Daí, segue-se um alinhamento de
3115,480m com azimute plano de 228°5108 até encontrar
o Ponto 5, localizado a margem direita da BR - 222, de coordenadas geográficas de latitude 03°4416 e longitude 38°3739
e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 541368,00 e (N)
9586847,00. Daí, segue-se um alinhamento de 1040,277m
com o azimute de 200°1448 até encontrar o Ponto 6, localizado a margem direita da BR - 020, de coordenadas geográficas
de latitude 03°4448 e longitude 38°3751 e/ou coordenadas
UTM (SAD69) (E) 541008,00 e (N) 9585871,00. Ao Sul,

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 26 de janeiro de 1999.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***

DECRETO Nº 25.413, DE 29 DE MARÇO DE 1999.
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção
Ambiental – APA do Estuário do Rio Ceará,
localizada na divisa dos municípios de Fortaleza
e Caucaia e adota outras providências.
O GOVERVADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI,
da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art.
225, § 1°, inciso III, da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO os termos do art. 8° da Lei Federal n°

DECRETA:
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partindo-se do Ponto 6, segue-se pela BR - 020 até encontrar
o Ponto 7, de coordenadas geográficas de latitude 03°4510
e longitude 38°3906 e/ou coordenadas UTM (SAD69)
(E) 538668,00 e (N) 9585180,00. Ao Oeste, partindose do Ponto 7, segue-se um alinhamento de 2447,782m
com azimute plano de 10°1246 até encontrar o Ponto 8 de
coordenadas geográficas de latitude 03°4352 e longitude
38°3852 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 539102,00 e
(N) 9587589,00, localizado no entroncamento da BR - 222
com a CE - 090. Daí, segue-se pela CE - 090 até o entroncamento desta com a CE - 085 onde se localiza o Ponto 9,
de coordenadas geográficas de latitude 03°4310 e longitude
38°3842 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 539429,00 e
(N) 9588868,00. Daí, segue-se pela CE - 085 até o entroncamento desta com a Rua 15 de Novembro onde se localiza
o Ponto 10 de coordenadas geográficas de latitude 03°4254
e longitude 38°3915 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E)
538415,00 e (N) 9589359,00. Do Ponto 10, segue-se pela
mesma rua até encontrar o Ponto 1, origem desta descrição,
conforme mapa ANEXO ÚNICO deste decreto.
Art. 2°. A declaração de que trata o artigo anterior, além
de possibilitar um melhor controle sobre o ecossistema do
Estuário do Rio Ceará, tem por objetivos específicos:
I - proteger e conservar as comunidades bióticas nativas, os
recursos hídricos e os solos;
II - proporcionar à população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no
funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais e respeito às peculiaridades
histórico-culturais, econômicas e paisagísticas locais, com ênfase na melhoria da qualidade de vida dessa comunidade;
III - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação
ambiental;
IV - desenvolver, na população regional, uma consciência
ecológica e conservacionista.
Art. 3°. Na APA do Estuário do Rio Ceará, ficam proibidas
as seguintes atividades:
I - a implantação ou ampliação de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais
de água, formas do relevo, cobertura florestal, o solo e ar;
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de
estradas bem como sua manutenção, quando essas iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições
ecológicas;
III - derrubada de vegetação de preservação permanente
definidas nos arts. 2° e 3° da Lei Federal n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965 e o exercício de atividades que impliquem
em matança, captura, extermínio ou molestamento de quaisquer espécies de animais silvestres;
IV - projetos urbanísticos, parcelamento do solo e loteamentos, sem prévia autorização da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, antecedida dos respectivos

estudos de impacto ambiental nos termos das prescrições
legais e regulamentares e de acordo com os arts. 11 e 14 da
Lei Estadual n° 11.411, de 28 de dezembro de 1987;
V - o uso de agrotóxicos, em desacordo com
as normas ou recomendações técnicas estabelecidas;
VI - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, como
também o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
VII - as atividades de mineração, dragagem escavação que
venham a causar danos ou degradação do meio ambiente
e/ou perigo para as pessoas ou para a biota;
VIII - o exercício de atividades capazes de provocar uma
acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento
das coleções hídricas;
IX - as demais atividades danosas previstas na legislação
ambiental.
Parágrafo único. As áreas não ocupadas e recobertas com vegetação, somente poderão ser desmatadas para qualquer tipo
de atividade, mediante licença prévia apreciada pelo Comitê
Gestor, de que trata o art. 5° deste decreto, com a posterior
homologação do órgão ambiental competente.
Art. 4°. A construção ou reforma de unidades multifamiliares,
conjuntos habitacionais, hotéis, clubes e assemelhados, na
APA do Estuário do Rio Ceará, dependerão de prévio licenciamento pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, que somente poderá ser concedido:
a) se respeitados os padrões histórico-cultural, econômico e
paisagístico da região;
b) após a realização do estudo prévio de impacto ambiental,
exame das alternativas possíveis e a avaliação de suas conseqüências ambientais;
c) mediante a indicação das restrições e medidas consideradas
necessárias à salvaguarda do ecossistema regional.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será concedido o
licenciamento previsto neste artigo, quando se tratar de área
de preservação permanente, definida nos arts. 2° e 3° da Lei
Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 5°. A gestão ambiental da APA do Estuário do Rio
Ceará dar-se-á através de Comitê Gestor, constituído por
representantes de órgãos e instituições estaduais e municipais,
do Ministério Público Estadual, de organizações não-governamentais, de veranistas e moradores locais, de acordo com
portaria a ser expedida pela Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE, cujo representante presidirá o
Comitê.
Art. 6°. O licenciamento ambiental e fiscalização de que trata
este Decreto serão realizados pela Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE.
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Art. 7°. A inobservância das disposições contidas neste Decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas nas Leis
Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais n°
11.411, de 28 de dezembro de 1987 e n° 12.488, de 31 de
setembro de 1995, na forma seguinte:
I - advertência;
II - multa, simples ou diária, de 50 (cinqüenta) a 15.000
(quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de
Referência - UFIR, divulgado pelo Governo Federal na data
da infração;
III - embargo;
IV - suspensão total ou parcial das atividades;
V - interdição definitiva ou temporária de direitos;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelos Poderes Públicos federal, estadual e municipal;
VII - perda ou suspensão, nos termos da legislação aplicável,
de financiamento concedidos por instituições de crédito
federais, estaduais e municipais.
§ 1°. As penalidades previstas nos incisos III e IV deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e II do mesmo artigo.
§ 2°. O degradador é obrigado, sem prejuízo da aplicação das
sanções indicadas neste artigo, a reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por seu comportamento
ou atividade, seja culposo ou doloso.
§ 3°. Na aplicação das multas de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os limites previstos nas Leis Federal
n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais n° 11.411,
de 28 de dezembro de 1987 e 12.488, de 13 de setembro
de 1995.
§ 4°. Na hipótese de reincidência, a multa, simples ou diária,
poderá ser aplicada no valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5°. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das penas previstas no § 3° deste artigo, será feita através do
relatório técnico, subscrito pelo profissional que realizar a
inspeção, o qual disporá sobre a natureza e magnitude da
degradação ou poluição verificada.
§ 6°. No caso de infração continuada, a autoridade competente poderá impor multa diária, observados os limites e
valores estabelecidos na lei, que cessará depois de corrigida
irregularidade e não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias
corridos, contados de sua imposição.
§ 7°. A multa poderá ter a sua exigibilidade suspensa se o
infrator, mediante termo de compromisso assinado e aprovado pelo órgão ambiental que a aplicou, obrigar-se a executar

as medidas estabelecidas com o fim de cessar e corrigir a
poluição ou degradação ambiental.
§ 8°. As sanções previstas nos incisos III, IV, V deste artigo
serão aplicadas no caso de perigo iminente à saúde pública ou
na hipótese de atividades, obras ou empreendimento que estejam sendo executados em desobediência às prescrições legais
e regulamentares aplicáveis ou em desacordo com a licença
concedida, caso em que esta poderá ser suspensa ou cassada.
§ 9°. Competirá à autoridade que concedeu os benefícios,
incentivos ou financiamentos, nos termos da Lei Federal
n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, o ato declaratório da
suspensão, interdição ou perda, referidos nos incisos IV a
VII deste artigo.
§ 10. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
mediante Auto de Infração, de acordo com as normas e
procedimentos aplicáveis.
Art. 8°. Os estudos para zoneamento ambiental da APA
do Estuário do Rio Ceará, serão realizados no prazo de 90
(noventa) dias contados da publicação deste Decreto, prazo
em que também deverão ser baixadas as instruções normativas que detalharão suas respectivas normas, em especial as
contidas no art. 3° deste Decreto.
Art. 9°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 29 de março de 1999.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Francisco Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE

***
DECRETO Nº 25.414, DE 29 DE MARÇO DE 1999.
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção
Ambiental – APA do Estuário do rio Mundaú,
localizada na divisa dos municípios de Itapipoca e Trairí, e adota outras providências.
O GOVERVADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI,
da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art.
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225, § 1°, inciso III, da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO os termos do art. 8° da Lei Federal n°
6.902, de 27 de abril de 1981, e do art. 9°, inciso VI, da Lei
Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981;
CONSIDERANDO as peculiaridades ambientais do Estuário do Rio Mundaú, que o tornam refúgio biológico de
grande valor;
CONSIDERANDO a natural fragilidade do equilíbrio ecológico do Estuário do Rio Mundaú, em permanente estado
de risco, face as intervenções antrópicas;
CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da
população regional sobre a preservação da área pelas suas
riquezas florística, hídrica, paisagística e de consolidação de
ações para o seu desenvolvimento sustentável.
DECRETA:
Art. 1°. Sob a denominação de APA do Estuário do Rio
Mundaú, fica declarada Área de Proteção Ambiental (APA),
a área situada no Rio Mundaú sob as seguintes localizações
e delimitações: está localizada na divisa dos municípios de
Itapipoca (leste) e Trairi (oeste), Estado do Ceará. Tem o
perímetro de 19,198Km, área de 15,9637 Km2, projetada na
zona 24M do fuso Meridiano Central de 39°, cuja descrição
do seu limite apresenta as seguintes características: ao Norte,
partindo-se do Ponto 1, localizado à margem do Oceano
Atlântico, de coordenadas geográficas de latitude 03°1032
e longitude 39°2402, segue-se confrontando com o Oceano
até encontrar o Ponto 2, localizado no ponto da margem
direita do Rio Mundaú com a linha de preamar do Oceano
junto à localidade de Mundaú, de coordenadas geográficas
de latitude 03°1052 e longitude 39°2253 e/ou coordenadas
UTM (SAD69) (E) 457627,00 e (N) 9648375,00. A leste,
partindo-se do Ponto 2, segue-se margeando o rio até encontrar o Ponto 3, de coordenadas geográficas de latitude
03°1104 e longitude 39°2247 e/ou coordenadas UTM
(SAD69) (E) 457825,00 e (N) 9648025,00. Do Ponto 3,
segue-se um alinhamento de 155,168m com azimute plano
de 94°5559 até encontrar o Ponto 4, localizado na estrada
carroçável Mundaú-Palmeiras, de coordenadas geográficas
de latitude 03°1105 e longitude 39°2236 e/ou coordenadas
UTM (SAD69) (E) 458161,00 e (N) 9647996,00. Daí,
segue-se pela mesma estrada e prolongamento desta até o
Córrego da Lavagem, onde se localiza o Ponto 5, de coordenadas geográficas de latitude 03°1202 e longitude 39°2304
e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 457278,00 e (N)
9646220,00. Do Ponto 5, segue-se pelo mesmo Córrego até
encontrar o Ponto 6, de coordenadas geográficas de latitude 03°1234 e longitude 39°2406 e/ou coordenadas UTM
(SAD69) (E) 455372,00 e (N) 9645250,00. Deste seguese um alinhamento de 553,521m com azimute plano de
131°0704 até encontrar o ponto 7 de coordenadas geográficas

de latitude 03°1246 e longitude 39°2353 e/ou coordenadas
UTM (SAD69) (E) 455789,00 e (N) 9644886,00. De 7,
segue-se um alinhamento de 450,923m com azimute plano
de 202°4153 até encontrar o Ponto 8, de coordenadas geográficas de latitude 03°1259 e longitude 39°2358 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 455615,00 e (N) 9644470,00.
Ao Sul, partindo-se do Ponto 8, com um alinhamento de
3610,372m e azimute plano de 267°3125 até encontrar o
Ponto 9 de coordenadas geográficas de latitude 03°1304
e longitude 39°2555 e/ou coordenadas UTM (SAD69)
(E) 452008,00 e (N) 9644314,00. Deste, segue-se um
alinhamento e 1248,000m com azimute plano 00°0000 até
encontrar o Ponto 10 de coordenadas geográficas e latitude
03°1224 e longitude 39°2555. Do ponto 10, segue-se um
alinhamento de 4894,189 m com azimute plano de 45°3815
até encontrar o Ponto 1, origem desta descrição, conforme
mapa ANEXO ÚNICO deste Decreto.
Art. 2°. A declaração de que trata o artigo anterior, além
de possibilitar um melhor controle sobre o ecossistema do
Estuário do Rio Mundaú, tem por objetivos específicos:
I - proteger e conservar as comunidades bióticas nativas, os
recursos hídricos e os solos;
II - proporcionar a população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no
funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais e respeito às peculiaridades
histórico-culturais, econômicas e paisagísticas locais, com ênfase na melhoria da qualidade de vida dessa comunidade;
III - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação
ambiental;
IV - desenvolver, na população regional, uma consciência
ecológica e conservacionista.
Art. 3°. Na APA do Estuário do Rio Mundaú, ficam proibidas
as seguintes atividades:
I - a implantação ou ampliação de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais
de água, formas do relevo, cobertura florestal, o solo e o ar;
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de estradas bem como sua manutenção, quando essas iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições ecológicas;
III - derrubada da vegetação de preservação permanente
definidas nos arts. 2° e 3° da Lei Federal n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965 e o exercício e atividades que impliquem e
matança, captura, extermínio ou molestamento de quaisquer
espécies de animais silvestres;
IV - projetos urbanísticos, parcelamento do solo e loteamentos, sem prévia autorização da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, antecedida dos respectivos
estudos de impacto ambiental nos termos das prescrições
legais e regulamentares e de acordo com os arts. 11 e 14 da
Lei Estadual n° 11.411, de 28 de dezembro de 1987;
V - o uso de agrotóxicos, em desacordo com
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as normas ou recomendações técnicas estabelecidas;
VI - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, como
também o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
VII - as atividades de mineração, dragagem escavação que
venham causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou
perigo para as pessoas ou para a biota;
VIII - o exercício de atividades capazes de provocar uma
acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento
das coleções hídricas;
IX - as demais atividades danosas previstas na legislação
ambiental.
Parágrafo único. As áreas não ocupadas e recobertas com
vegetação, somente poderão ser desmatadas por qualquer tipo
de atividade, mediante licença prévia apreciada pelo Comitê
Gestor, de que trata o art. 5° deste Decreto, com a posterior
homologação do órgão ambiental competente.
Art. 4°. A construção ou reforma de unidades multifamiliares, conjuntos habitacionais, hotéis, clubes e assemelhados,
na APA do Estuário do Rio Mundaú, dependerão de prévio
licenciamento pela SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, que somente poderá
ser concedido:
a) se respeitados os padrões histórico-cultural, econômico e
paisagístico da região;
b) após a realização de estudo prévio e impacto ambiental,
exame das alternativas possíveis e a avaliação de suas conseqüências ambientais;
c) mediante a indicação das restrições e medidas consideradas
necessárias à salvaguarda do ecossistema regional.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será concedido o
licenciamento previsto neste artigo, quando se tratar de área
de preservação permanente, definida nos arts. 2° e 3° da Lei
Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 5°. A gestão ambiental da APA do Estuário do Rio
Mundaú dar-se-á através de Comitê Gestor, constituído
por representantes de órgãos e instituições estaduais e municipais, do Ministério Público Estadual, de organizações
não-governamentais, de veranistas e moradores locais, de
acordo com portaria a ser expedida pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, cujo representante
presidirá o Comitê.
Art. 6°. O licenciamento ambiental e fiscalização de que trata
este Decreto serão realizados pela Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 7°. A inobservância das disposições contidas neste decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas nas Leis
Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais n°
11.411, de 28 de dezembro de 1987, e n° 12.488, de 13 de

setembro de 1995, na forma seguinte:
I - advertência;
II - multa, simples ou diária, de 50 (cinqüenta) a 15.000
(quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de
Referência - UFIR, divulgado pelo Governo Federal na data
da infração;
III - embargo;
IV - suspensão total ou parcial das atividades;
V - interdição definitiva ou temporária dos direitos;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelos Poderes Públicos federal, estadual e
municipal;
VII - perda ou suspensão, nos termos da legislação aplicável,
de financiamentos concedidos por instituições de créditos
federais, estaduais e municipais.
§ 1°. As penalidades previstas nos incisos III e IV deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e II do mesmo artigo.
§ 2°. O degradador é obrigado, sem prejuízo da aplicação das
sanções indicadas neste artigo, a reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por seu comportamento
ou atividade, seja culposo ou doloso.
§ 3°. Na aplicação das multas de que trata o inciso II deste artigo,
serão observados os limites previstos nas Leis Federais n° 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais n° 11.411, de 28 de
dezembro de 1987 e 12.488, de 13 de setembro de 1995.
§ 4°. Na hipótese de reincidência, a multa, simples ou diária,
poderá ser aplicada pelo valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5°. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das penas previstas no § 3° deste artigo, será feita através de
relatório técnico, subscrito pelo profissional que realizar a
inspeção, o qual disporá sobre a natureza e magnitude da
degradação ou poluição verificada.
§ 6°. No caso de infração continuada, a autoridade competente poderá impor multa diária, observados os limites e
valores estabelecidos na lei, que cessará depois de corrigida
irregularidade e não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias
corridos, contados da sua imposição.
§ 7°. A multa poderá ter sua exigibilidade suspensa se o infrator, mediante termo de compromisso assinado e aprovado
pelo órgão ambiental que a aplicou, obrigar-se a executar
as medidas estabelecidas com o fim de cessar e corrigir a
poluição ou degradação ambiental.
§ 8°. As sanções previstas nos incisos III, IV, V deste artigo
serão aplicadas no caso de perigo iminente à saúde pública ou
na hipótese de atividades, obras ou empreendimento que este-

•67•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

jam sendo executados em desobediência às prescrições legais
e regulamentares aplicáveis ou em desacordo com a licença
concedida, caso em que esta poderá ser suspensa ou cassada.
§ 9°. Competirá a autoridade que concedeu os benefícios,
incentivos ou financiamentos, nos termos da Lei Federal
n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, o ato declaratório da
suspensão, interdição ou perda, referidos nos incisos IV a
VII deste artigo.
§ 10. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
mediante Auto de Infração, de acordo com as normas e
procedimentos aplicáveis.
Art. 8°. Os estudos para zoneamento ambiental da APA do
Estuário do Rio Mundaú serão realizados no prazo de 90
(noventa) dias contados da publicação deste Decreto, prazo
em que também deverão ser baixadas as instruções normativas que detalharão suas respectivas normas, em especial as
contidas no art. 3° deste Decreto.
Art. 9°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 29 de março de 1999.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE

***
DECRETO Nº 25.416, DE 29 DE MARÇO DE 1999.
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Curú, localizada na
divisa dos municípios de Paracuru e Paraipaba
e adota outras providências.
O GOVERVADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI,
da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art.
225, § 1°, inciso III, da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO os termos do art. 8° da Lei Federal n°
6.902, de 27 de abril de 1981, e do art. 9°, inciso VI, da Lei
Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981;
CONSIDERANDO as peculiaridades ambientais do Estu-

ário do Rio Curú, que torna aquele ecossistema de grande
valor ecológico e turístico;
CONSIDERANDO a natural fragilidade do equilíbrio
ecológico do Estuário do Rio Curú, em permanente estado
de risco, face as intervenções antrópicas;
CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da
população regional sobre a preservação da área pela sua
riqueza florística, hídrica, paisagística e de consolidação de
ações para o seu desenvolvimento sustentável,
DECRETA:
Art. 1°. Sob a denominação de APA DO ESTUÁRIO DO
RIO CURÚ, fica declarada Área de Proteção Ambiental
(APA), área situada no Rio Curú, sob as seguintes localizações
e delimitações: localizada na divisa dos municípios de Paracuru
(oeste) e Paraipaba (leste), Estado do Ceará, tem um perímetro
de 14,979 Km, área de 8,8194 Km2 e projetada na zona 24M
do fuso de meridiano central De 39°, cuja descrição apresenta
as seguintes características: ao Norte, partindo-se do Ponto 1,
localizado na desembocadura do Córrego Buriti no Oceano
Atlântico, de coordenadas geográficas de latitude 03°2353
e longitude 39°0442 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E)
491306,00 e (N) 9624409,00, segue-se confrontando-se
com o oceano até encontrar o Ponto 2, localizado no final
do prolongamento da rua que liga a estrada carroçável Paracuru-Torrões ao oceano, de coordenadas geográficas de
latitude 03°2440 e longitude 39°0309 e/ou coordenadas
UTM (SAD69) (E) 494159,00 e (N) 9622955,00. A leste,
partindo-se do Ponto 2, segue-se pela mesma rua até o entroncamento da estrada Paracuru-Torrões onde se localiza o Ponto
3 de coordenadas geográficas de latitude 03° 2456 e longitude
39°0310 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 494153,00 e
(N) 9622473,00. Ao Sul, partindo-se do Ponto 3, segue-se
pela estrada Paracuru-Torrões até o entroncamento desta
com a estrada Salgado-Buriti onde se localiza o Ponto 4 de
coordenadas geográficas de latitude 03°2539 e/ou coordenadas
UTM (SAD69) (E) 488898,00 e (N) 9621275,00. Deste,
segue-se pela estrada Salgado-Buriti até encontrar o Ponto 5
de coordenadas geográficas de latitude 03° 2448 e longitude
39°0622 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 488216,00
e (N) 9622727,00. Ao Oeste, segue-se um alinhamento de
3518,128m com azimute plano de 61°2620 até encontrar o
Ponto 1, origem desta descrição, conforme mapa ANEXO
ÚNICO deste decreto.
Art. 2°. A declaração de que trata o artigo anterior, além de
possibilitar um melhor controle sobre os ecossistemas do
Estuário do Rio Curú, tem por objetivos específicos:
I - proteger e conservar as comunidades bióticas nativas, os
recursos hídricos e os solos;
II - proporcionar a população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no
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funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais e respeito às peculiaridades
histórico-culturais, econômicas e paisagísticas locais, com ênfase na melhoria da qualidade de vida dessa comunidade;
III - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental;
IV - desenvolver, na população regional, uma consciência
ecológica e conservacionista.
Art. 3°. Na APA do Estuário do Rio Curú, ficam proibidas
as seguintes atividades:
I - a implantação ou ampliação de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais
de água, formas de relevo, cobertura florestal, o solo e o ar;
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de estradas bem como sua manutenção, quando essas iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições ecológicas;
III - derrubada de vegetação de preservação permanente
definidas nos arts. 2° e 3° da Lei Federal n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965 e o exercício e atividades que impliquem e
matança, captura, extermínio ou molestamento de quaisquer
espécies de animais silvestres;
IV - projetos urbanísticos, parcelamento do solo e loteamentos, sem prévia autorização da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, antecedida dos respectivos
estudos de impacto ambiental nos termos das prescrições
legais e regulamentares e de acordo com os arts. 11 e 14 da
Lei Estadual n° 11.411, de 28 de dezembro de 1987;
V - o uso de agrotóxicos, em desacordo com
as normas ou recomendações técnicas estabelecidas;
VI - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, como
também o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
VII - as atividades de mineração, dragagem escavação que
venham causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou
perigo para as pessoas ou para a biota;
VIII - o exercício de atividades capazes de provocar uma
acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento
das coleções hídricas;
IX - as demais atividades danosas previstas na legislação ambiental.
Parágrafo Único. As áreas não ocupadas e recobertas com vegetação, somente poderão ser desmatadas para qualquer tipo
de atividade, mediante licença prévia apreciada pelo Comitê
Gestor, de que trata o art. 5° deste decreto, com a posterior
homologação do órgão ambiental competente.
Art. 4°. A construção ou reforma de unidades multifamiliares,
conjuntos habitacionais, hotéis, clubes e assemelhados, na
APA do Estuário do Rio Curú, dependerão de prévio licenciamento pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, que somente poderá ser concedido:

a) se respeitados os padrões histórico-cultural, econômico e
paisagístico da região;
b) após a realização de estudo prévio de impacto ambiental,
exame das alternativas possíveis e a avaliação de suas conseqüências ambientais;
c) mediante a indicação das restrições e medidas consideradas
necessárias à salvaguarda do ecossistema regional.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será concedido o
licenciamento previsto neste artigo, quando se tratar de área
de preservação permanente, definida nos arts. 2° e 3° da Lei
Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 5°. A gestão ambiental da APA do Estuário do Rio Curú darse-á através de Comitê Gestor, constituído por representantes
de órgãos e instituições estaduais e municipais, do Ministério
Público Estadual, de organizações não-governamentais, de veranistas e moradores locais, de acordo com portaria a ser expedida
pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
cujo representante presidirá o Comitê.
Art. 6°. O licenciamento ambiental e fiscalização de que trata
este Decreto serão realizados pela Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 7°. A inobservância das disposições contidas neste decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas nas Leis
Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais n°
11.411, de 28 de dezembro de 1987 e n° 12.488, de 13 de
setembro de 1995, na forma seguinte:
I - advertência;
II - multa, simples ou diária, de 50 (cinqüenta) a 15.000
(quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de
Referência - UFIR, divulgado pelo Governo Federal na data
da infração;
III - embargo;
IV - suspensão total ou parcial das atividades;
V - interdição definitiva ou temporária de direitos;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelos Poderes Públicos federal, estadual e municipal;
VII - perda ou suspensão, nos termos da legislação aplicável,
de financiamentos concedidos por instituições de créditos
federais, estaduais e municipais.
§ 1°. As penalidades previstas nos incisos III e IV deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e II do mesmo artigo.
§ 2°. O degradador é obrigado, sem prejuízo da aplicação das
sanções indicadas neste artigo, a reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por seu comportamento
ou atividade, seja culposo ou doloso.
§ 3°. Na aplicação das multas de que trata o inciso II deste artigo,
serão observados os limites previstos nas Leis Federais n° 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais n° 11.411, de 28 de
dezembro de 1987 e 12.488, de 13 de setembro de 1995.
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§ 4°. Na hipótese de reincidência, a multa, simples ou diária,
poderá ser aplicada no valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.

Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE

§ 5°. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das penas previstas no § 3° deste artigo, será feita através de
relatório técnico subscrito pelo profissional que realizar a
inspeção, o qual disporá sobre a natureza e magnitude da
degradação ou poluição verificada.

***

§ 6°. No caso de infração continuada, a autoridade competente poderá impor multa diária, observados os limites e
valores estabelecidos na lei, que cessará depois de corrigida
irregularidade e não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias
corridos, contados da sua imposição.
§ 7°. A multa poderá ter sua exigibilidade suspensa se o infrator, mediante termo de compromisso assinado e aprovado
pelo órgão ambiental que a aplicou, obrigar-se a executar
as medidas estabelecidas com o fim de cessar e corrigir a
poluição ou degradação ambiental.
§ 8°. As sanções previstas nos incisos III, IV e V deste artigo
serão aplicadas no caso de perigo iminente à saúde pública ou
na hipótese de atividades, obras ou empreendimento que estejam sendo executados em desobediência às prescrições legais
e regulamentares aplicáveis ou em desacordo com a licença
concedida, caso em que esta poderá ser suspensa ou cassada.
§ 9°. Competirá a autoridade que concedeu os benefícios,
incentivos ou financiamentos, nos termos da Lei Federal
n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, o ato declaratório da
suspensão, interdição ou perda, referidos nos incisos IV a
VII deste artigo.
§ 10. As penalidades pecuniárias serão impostas pela SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
- SEMACE, mediante Auto de Infração, de acordo com as
normas e procedimentos aplicáveis.
Art. 8°. Os estudos para zoneamento ambiental da APA do
Estuário do Rio Curú serão realizados no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação deste Decreto, prazo em que
também deverão ser baixadas as instruções normativas que
detalharão suas respectivas normas, em especial as contidas
no art. 3° deste Decreto.
Art. 9°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 29 de março de 1999.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

DECRETO Nº 25.417. DE 29 DE MARÇO DE 1999.
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção
Ambiental – APA das Dunas da Lagoinha,
no município Paraipaba, e adota outras providências.
O GOVERVADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI,
da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art.
225, § 1°, inciso III, da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO os termos do art. 8° da Lei Federal n°
6.902, de 27 de abril de 1981, e do art. 9°, inciso VI, da Lei
Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981;
CONSIDERANDO as peculiaridades ambientais das Dunas
da Lagoinha, que as tornam refúgios biológicos de grande
valor;
CONSIDERANDO a natural fragilidade do equilíbrio
ecológico das Dunas da Lagoinha, em permanente estado
de risco, face às intervenções antrópicas;
CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da
população regional sobre a preservação da área pelas suas
riquezas sedimentar e paisagística e de consolidação de ações
para o seu desenvolvimento sustentável,
DECRETA:
Art. 1°. Sob a denominação de APA DAS DUNAS DA
LAGOINHA, fica declarada Área de Proteção Ambiental
(APA) a área situada a oeste da localidade de Lagoinha, município de Paraipaba, Estado do Ceará, com um perímetro de
13,029 Km, área de 5,2349 Km2, projetada na zona 24M do
fuso Meridiano Central de 39°, cuja descrição do seu limite
apresenta as seguintes características: ao Norte, partindo do
Ponto 1, localizado no encontro do sangradouro da Lagoa
das Almécegas com o Oceano Atlântico, de coordenadas
geográficas de latitude 03°1935 e longitude 39°0946 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 481910,00 e (N) 9632341,00,
limitando-se com o Oceano até encontrar o Ponto 2 de coordenadas geográficas de latitude 03°2039 e longitude 39°0833
e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 484178,00 e (N)
9630371,00. Daí, segue-se um alinhamento de 436,533m
com azimute plano de 195°4909 até encontrar o Ponto 3,
localizado na interseção desse alinhamento com a estrada
carroçável Lagoinha-Sanharão, de coordenadas geográficas
de latitude 03°2052 e longitude 39°0837 e/ou coordenadas
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UTM (SAD69) (E) 484059,00 e (N) 9629951,00. Do Ponto
3, segue-se pela mesma estrada, sentido de Sanharão, até
encontrar o Ponto 4, cruzamento da estrada com o córrego
que liga Lagoinha dos Gomes à Lagoa das Almécegas, de
coordenadas geográficas de latitude 03°2048 e longitude
39°0941 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 482059,00
e (N) 9630089,00. Daí, segue-se pela margem direita do
córrego até encontrar o Ponto 5, localizado no encontro do
córrego com a Lagoa das Almécegas, de coordenadas geográficas de latitude 03°2014 e longitude 39°1044 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 480118,00 e (N) 9631133,00.
Deste, segue-se pela margem direita da Lagoa das Almécegas
até encontrar o Ponto 1, origem desta descrição, conforme
mapa ANEXO ÚNICO deste decreto.
Art. 2°. A declaração de que trata o artigo anterior, além
de possibilitar um melhor controle sobre o ecossistema das
Dunas da Lagoinha, tem por objetivos específicos:
I - proteger e conservar as comunidades bióticas nativas, os
recursos hídricos e os solos;
II - proporcionar à população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no
funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais e respeito às peculiaridades
histórico-culturais, econômicas e paisagísticas locais, com ênfase na melhoria da qualidade de vida dessa comunidade;
III - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação
ambiental;
IV - desenvolver, na população regional, uma consciência
ecológica e conservacionista.
Art. 3°. Na APA das Dunas da Lagoinha, ficam proibidas as
seguintes atividades:
I - a implantação ou ampliação de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais
de água, formas do relevo, cobertura florestal, o solo e ar;
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de
estradas bem como sua manutenção, quando essas iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições
ecológicas;
III - derrubada de vegetação de preservação permanente
definidas nos arts. 2° e 3° da Lei Federal n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965 e o exercício de atividades que impliquem
em matança, captura, extermínio ou molestamento de quaisquer espécies de animais silvestres;
IV - projetos urbanísticos, parcelamento do solo e loteamentos, sem prévia autorização da SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, antecedida dos respectivos estudos de impacto ambiental nos
termos das prescrições legais e regulamentares e de acordo
com os arts. 11 e 14 da Lei Estadual n° 11.411, de 28 de
dezembro de 1987;
V - o uso de agrotóxicos, em desacordo com
as normas ou recomendações técnicas estabelecidas;

VI - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, como
também o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
VII - as atividades de mineração, dragagem escavação que
venham a causar danos ou degradação do meio ambiente
e/ou perigo para as pessoas ou para a biota;
VIII - o exercício de atividades capazes de provocar uma
acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento
das coleções hídricas;
IX - as demais atividades danosas previstas na legislação
ambiental.
Parágrafo único. As áreas não ocupadas e recobertas com vegetação, somente poderão ser desmatadas para qualquer tipo
de atividade, mediante licença prévia apreciada pelo Comitê
Gestor, de que trata o art. 5° deste decreto, com a posterior
homologação do órgão ambiental competente.
Art. 4°. A construção ou reforma de unidades multifamiliares,
conjuntos habitacionais, hotéis, clubes e assemelhados, na
APA das Dunas da Lagoinha, dependerão de prévio licenciamento pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, que somente poderá ser concedido:
a) se respeitados os padrões histórico-cultural, econômico e
paisagístico da região;
b) após a realização do estudo prévio de impacto ambiental,
exame das alternativas possíveis e a avaliação de suas conseqüências ambientais;
c) mediante a indicação das restrições e medidas consideradas
necessárias à salvaguarda do ecossistema regional.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será concedido o
licenciamento previsto neste artigo, quando se tratar de área
de preservação permanente, definida nos arts. 2° e 3° da Lei
Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 5°. A gestão ambiental da APA das Dunas da Lagoinha
dar-se-á através de Comitê Gestor, constituído por representantes de órgãos e instituições estaduais e municipais, do
Ministério Público Estadual, de organizações não-governamentais, de veranistas e moradores locais, de acordo com
portaria a ser expedida pela Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE, cujo representante presidirá o
Comitê.
Art. 6°. O licenciamento ambiental e fiscalização de que trata
este Decreto serão realizados pela Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 7°. A inobservância das disposições contidas neste Decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas nas Leis
Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais n°
11.411, de 28 de dezembro de 1987 e n° 12.488, de 31 de
setembro de 1995, na forma seguinte:
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I - advertência;
II - multa, simples ou diária, de 50 (cinqüenta) a 15.000
(quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de
Referência - UFIR, divulgado pelo Governo Federal na data
da infração;
III - embargo;
IV - suspensão total ou parcial das atividades;
V - interdição definitiva ou temporária de direitos;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelos Poderes Públicos federal, estadual e
municipal;
VII - perda ou suspensão, nos termos da legislação aplicável,
de financiamento concedido por instituições de créditos
federais, estaduais e municipais.

na hipótese de atividades, obras ou empreendimento que estejam sendo executados em desobediência às prescrições legais
e regulamentares aplicáveis ou em desacordo com a licença
concedida, caso em que esta poderá ser suspensa ou cassada.
§ 9°. Competirá à autoridade que concedeu os benefícios,
incentivos ou financiamentos, nos termos da Lei Federal
n.° 6938, de 31 de agosto de 1981, o ato declaratório da
suspensão, interdição ou perda, referidos nos incisos IV a
VII deste artigo.

§ 1°. As penalidades previstas nos incisos III e IV deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e II do mesmo artigo.

Art. 8°. Os estudos para zoneamento ambiental da APA das
Dunas da Lagoinha, serão realizados no prazo de 90 (noventa)
dias contados da publicação deste Decreto, prazo em que
também deverão ser baixadas as instruções normativas que
detalharão suas respectivas normas, em especial as contidas
no art. 3° deste Decreto.

§ 2°. O degradador é obrigado, sem prejuízo da aplicação das
sanções indicadas neste artigo, a reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por seu comportamento
ou atividade, seja culposo ou doloso.
§ 3°. Na aplicação das multas de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os limites previstos nas Leis Federal
n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais n° 11.411,
de 28 de dezembro de 1987 e 12.488, de 13 de setembro
de 1995.
§ 4°. Na hipótese de reincidência, a multa, simples ou diária,
poderá ser aplicada no valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5°. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das penas previstas no § 3° deste artigo, será feita através de
relatório técnico, subscrito pelo profissional que realizar a
inspeção, o qual disporá sobre a natureza e magnitude da
degradação ou poluição verificada.

§ 10. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
mediante Auto de Infração, de acordo com as normas e
procedimentos aplicáveis.

Art. 9°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 29 de março de 1999.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Francisco Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE

***

§ 6°. No caso de infração continuada, a autoridade competente poderá impor multa diária, observados os limites e
valores estabelecidos na lei, que cessará depois de corrigida
irregularidade e não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias
corridos, contados de sua imposição.

DECRETO Nº 25.418, DE 29 DE MARÇO DE 1999.

§ 7°. A multa poderá ter sua exigibilidade suspensa se o infrator, mediante termo de compromisso assinado e aprovado
pelo órgão ambiental que a aplicou, obrigar-se a executar
as medidas estabelecidas com o fim de cessar e corrigir a
poluição ou degradação ambiental.

O GOVERVADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI,
da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art.
225, § 1°, inciso III, da Constituição Federal, e

§ 8°. As sanções previstas nos incisos III, IV, V deste artigo
serão aplicadas no caso de perigo iminente à saúde pública ou

Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental das Dunas do Paracuru, no município
de Paracuru e adota outras providências.

CONSIDERANDO os termos do art. 8° da Lei Federal n°
6.902, de 27 de abril de 1981 e do art. 9°, inciso VI, da Lei
Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981;
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CONSIDERANDO as peculiaridades ambientais das Dunas
de Paracuru, que torna aquele ecossistema de grande valor
ecológico e turístico;
CONSIDERANDO a natural fragilidade do equilíbrio
ecológico das Dunas de Paracuru, em permanente estado
de risco, face as intervenções antrópicas;
CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da
população regional sobre a preservação da área pelas suas
riquezas florística, hídrica e paisagística e de consolidação
de ações para o seu desenvolvimento sustentável.
DECRETA:
Art. 1°. Sob a denominação de APA das Dunas de Paracuru,
fica declarada Área de Proteção Ambiental (APA), situada
nas dunas de Paracuru sob as seguintes localizações e delimitações: a área está localizada a leste da cidade de Paracuru,
município de Paracuru, Estado do Ceará. Tem o perímetro de
25,431Km, área de 39,0960Km2, projetada na zona 24M do
fuso Meridiano Central de 39°, cuja descrição do seu limite
apresenta as seguintes características: ao Norte, partindo-se
do Ponto 1, localizado no encontro do Riacho Boca do
Poço com o Oceano Atlântico, de coordenadas geográficas
de latitude 03°2415 e longitude 39°0134 e/ou coordenadas
UTM (SAD69) (E) 497096,00 e (N) 9623735,00, segue-se
limitando com o oceano, até encontrar o Ponto 2, localizado
no encontro do quarto sangradouro da área alagada com
o mesmo oceano, de coordenadas geográficas de latitude
03°2544 e longitude 38°5659 e/ou coordenadas UTM
(SAD69) (E) 505591,00 e (N) 9620991,00. Do Ponto 2,
segue-se um alinhamento de 1796,90m com azimute plano
de 206°3446 até encontrar o Ponto 3, localizado no encontro deste alinhamento com a estrada pavimentada que liga
à Petrobrás, de coordenadas geográficas de latitude 03°2637
e longitude 38°5725 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E)
504787,00 e (N) 9619384,00. Daí segue-se até encontrar o
Ponto 4, encontro desta estrada com a estrada pavimentada
que liga a cidade de Paracuru, de coordenadas geográficas
de latitude 03°2742 e longitude 38°5742 e/ou coordenadas
UTM (SAD69) (E) 504268,00 e (N) 9617366,00. Ao sul, segue-se pela estrada que liga a cidade de Paracuru até encontrar
o Ponto 5, entrada da granja que dá acesso à Lagoa Grande ,
de coordenadas geográficas de latitude 03°2638 e longitude
39°0107 e/ou coordenadas UTM (SAD69) (E) 497936,00
e (N) 9619354,00. Do Ponto 5, segue-se o mesmo acesso
até encontrar o Ponto 6, de coordenadas geográficas de latitude 03°2603 e longitude 39°0051 e/ou coordenadas UTM
(SAD69) (E) 498434,00 e (N) 9620412,00. Daí, segue-se
margeando a lagoa e Riacho Boca do Poço até encontrar o
Ponto 1, origem desta descrição, conforme mapa ANEXO
ÚNICO deste decreto.
Art. 2°. A declaração de que trata o artigo anterior, além
de possibilitar um melhor controle sobre o ecossistema das

Dunas de Paracuru, tem por objetivos específicos:
I - proteger e conservar as comunidades bióticas nativas, os
recursos hídricos e os solos;
II - proporcionar à população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no
funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais e respeito às peculiaridades
histórico-culturais, econômicas e paisagísticas locais, com ênfase na melhoria da qualidade de vida dessa comunidade;
III - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação
ambiental;
IV - desenvolver, na população regional, uma consciência
ecológica e conservacionista.
Art. 3°. Na APA das Dunas de Paracuru, ficam proibidas as
seguintes atividades:
I - a implantação ou ampliação de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais
de água, formas de relevo, cobertura florestal, o solo e o ar;
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de
estradas bem como sua manutenção, quando essas iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições
ecológicas;
III - derrubada de vegetação de preservação permanente
definidas nos arts. 2° e 3° da Lei Federal n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965 e o exercício e atividades que impliquem e
matança, captura, extermínio ou molestamento de quaisquer
espécies de animais silvestres;
IV - projetos urbanísticos, parcelamento do solo e loteamentos, sem prévia autorização da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, antecedida dos respectivos
estudos de impacto ambiental nos termos das prescrições
legais e regulamentares e de acordo com os arts. 11 e 14 da
Lei Estadual n° 11.411, de 28 de dezembro de 1987;
V - o uso de agrotóxicos, em desacordo com
as normas ou recomendações técnicas estabelecidas;
VI - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, como
também o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
VII - as atividades de mineração, dragagem escavação que
venham causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou
perigo para as pessoas ou para a biota;
VIII - o exercício de atividades capazes de provocar uma
acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento
das coleções hídricas;
IX - as demais atividades danosas previstas na legislação
ambiental.
Parágrafo único. As áreas não ocupadas e recobertas com
vegetação, somente poderão ser desmatadas por qualquer tipo
de atividade, mediante licença prévia apreciada pelo Comitê
Gestor, de que trata o art. 5° deste decreto, com a posterior
homologação do órgão ambiental competente.
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Art. 4°. A construção ou reforma de unidades multifamiliares,
conjuntos habitacionais, hotéis, clubes e assemelhados, na
APA das Dunas de Paracuru, dependerão de prévio licenciamento pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, que somente poderá ser concedido:
a) se respeitados os padrões histórico-cultural, econômico e
paisagístico da região;
b) após a realização de estudo prévio e impacto ambiental,
exame das alternativas possíveis e a avaliação de suas conseqüências ambientais;
c) mediante a indicação das restrições e medidas consideradas
necessárias à salvaguarda do ecossistema regional.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será concedido o
licenciamento previsto neste artigo, quando se tratar de área
e preservação permanente, definida nos arts. 2° e 3° da Lei
Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 5°. A gestão ambiental da APA das Dunas de Paracuru darse-á através de Comitê Gestor, constituído por representantes
de órgãos e instituições estaduais e municipais, do Ministério
Público Estadual, de organizações não-governamentais, de
veranistas e moradores locais, de acordo com portaria a ser
expedida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, cujo representante presidirá o Comitê.
Art. 6°. O licenciamento ambiental e fiscalização de que trata
este Decreto serão realizados pela Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 7°. A inobservância das disposições contidas neste decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas nas Leis
Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais n°
11.411, de 28 de dezembro de 1987 e n° 12.488, de 13 de
setembro de 1995, na forma seguinte:
I - advertência;
II - multa, simples ou diária, de 50 (cinqüenta) a 15.000
(quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de
Referência - UFIR, divulgado pelo Governo Federal na data
da infração;
III - embargo;
IV - suspensão total ou parcial das atividades;
V - interdição definitiva ou temporária dos direitos;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelos Poderes Públicos federal, estadual e municipal;
VII - perda ou suspensão, nos termos da legislação aplicável,
de financiamento concedidos por instituições de créditos
federais, estaduais e municipais.
§ 1°. As penalidades previstas nos incisos III e IV deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e II do mesmo artigo.
§ 2°. O degradador é obrigado, sem prejuízo da aplicação das

sanções indicadas neste artigo, a reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por seu comportamento
ou atividade, seja culposo ou doloso.
§ 3°. Na aplicação das multas de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os seguintes limites previstos nas Leis
Federais n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais
n° 11.411, de 28 de dezembro de 1987 e 12.488, de 13 de
setembro de 1995.
§ 4°. Na hipótese de reincidência, a multa, simples ou diária,
poderá ser aplicada no valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5°. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das penas previstas no § 3° deste artigo, será feita através de
relatório técnico, subscrito pelo profissional que realizar a
inspeção, o qual disporá sobre a natureza e magnitude da
degradação ou poluição verificada.
§ 6°. No caso de infração continuada, a autoridade competente poderá impor multa diária, observados os limites e
valores estabelecidos na lei, que cessará depois de corrigida
irregularidade e não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias
corridos, contados de sua imposição.
§ 7°. A multa poderá ter sua exigibilidade suspensa se o infrator, mediante termo de compromisso assinado e aprovado
pelo órgão ambiental que a aplicou, obrigar-se a executar
as medidas estabelecidas com o fim de cessar e corrigir a
poluição ou degradação ambiental.
§ 8°. As sanções previstas nos incisos III, IV, V deste artigo
serão aplicadas no caso de perigo iminente à saúde pública ou
na hipótese de atividades, obras ou empreendimento que estejam sendo executados em desobediência às prescrições legais
e regulamentares aplicáveis ou em desacordo com a licença
concedida, caso em que esta poderá ser suspensa ou cassada.
§ 9°. Competirá a autoridade competente que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamentos, nos termos da Lei Federal n.°
6.938, de 31 de agosto de 1981, o ato declaratório da suspensão,
interdição ou perda, referidos nos incisos IV a VII deste artigo.
§ 10. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
mediante Auto de Infração, de acordo com as normas e
procedimentos aplicáveis.
Art. 8°. Os estudos para zoneamento ambiental da APA das
Dunas de Paracuru serão realizados no prazo de 90 (noventa)
dias contados da publicação deste Decreto, prazo em que
também deverão ser baixadas as instruções normativas que
detalharão suas respectivas normas, em especial as contidas
no art. 3° deste Decreto.
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Art. 9°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO a importância da bacia do Rio Pacoti
para o Sistema de Abastecimento d’água da capital,

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 29 de março de 1999.

DECRETA:

Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE

***

DECRETO Nº 25.778,
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2000.
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental (APA)
do rio Pacoti, nos municípios de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz
e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos arts. 8°
e 9°, inciso VI das Leis Federais n° 6.902 de 27 de abril de
1981 e 6. 938 de 31 de agosto de 1981, respectivamente.
CONSIDERANDO a riqueza e relevância dos ecossistemas
presentes no entorno do Rio Pacoti, manguezal, cordão de
dunas, matas de tabuleiro e ciliar, região de equilíbrio ecológico bastante frágil e passível, portanto de uma proteção
especial por parte do poder público e da sociedade;
CONSIDERANDO a necessidade de preservar a foz do
Rio Pacoti e áreas verdes componentes do seu ecossistema
na porção leste da Região Metropolitana de Fortaleza, dada
a crescente ocupação que nesta se verifica;
CONSIDERANDO a expansão do setor turístico no Estado
do Ceará, que implica na preservação de nossas paisagens naturais, pressuposto para a sustentabilidade desta atividade e a
mobilização dos diversos setores da sociedade civil em defesa
da preservação do Rio Pacoti e dos seus ecossistemas;
CONSIDERANDO a existência de áreas com baixa ou
nenhuma ocupação, com relevante interesse ecológico para
a região e sem proteção jurídica adequada, a importância
de manter espaços para o desenvolvimento de pesquisas e
projetos de educação e zoneamento ambiental, na região do
baixo Pacoti, no Estado do Ceará;

Art. 1°. Sob a denominação de APA do Rio Pacoti, fica
declarada Área de Proteção Ambiental (APA) a área situada
entre os municípios de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, todos no
Estado do Ceará, compreendendo o Rio Pacoti, suas margens
e terrenos contíguos, com 2.914,93 ha (dois mil, novecentos
e quatorze hectares e noventa e três centésimos de hectares)
e perímetro de 28.128,97m (vinte e oito mil, cento e vinte
e oito metros e noventa e sete centímetros), definidos no
Anexo I a III, integrantes deste Decreto.
Art. 2°. A declaração de que trata o artigo anterior, além
de possibilitar um controle e manejo mais eficaz sobre os
ecossistemas do entorno do Rio Pacoti, tem por objetivos
específicos:
I - proteger a biodiversidade e assegurar o desenvolvimento
das comunidades bióticas nativas;
II - garantir qualidade satisfatória dos recursos hídricos enfatizando-se o lençol freático, a conservação dos leitos naturais
das águas fluviais e sua área de esprairamento, evitando o
assoreamento e as agressões por poluentes;
III - preservar as margens do Rio Pacoti, sua mata ciliar e a
mata nativa de tabuleiro;
IV - proporcionar à população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso dos recursos naturais, de maneira a
não interferir no funcionamento dos refúgios ecológicos,
assegurando a sustentabilidade, com ênfase na melhoria da
qualidade de vida da população local;
V - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e as
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação
ambiental;
VI - desenvolver na população regional uma consciência
ecológica e conservacionista;
VII - proteger o cordão dunar, a vegetação fixadora das dunas,
ecossistemas fundamentais para a recarga dos mananciais e
dos recursos hídricos;
VIII - preservar o manguezal e a região meândrica do Rio
Pacoti, para dar suporte à reprodução de inúmeras espécies
da flora e da fauna aquáticas, garantindo a sustentabilidade
das atividades pesqueiras;
IX - controlar e ordenar o uso do solo na região, disciplinado
a crescente expansão ocupacional;
X - controlar e fiscalizar as atividades degradadoras da qualidade ambiental;
XI - preservar o leito natural do Rio Pacoti e as áreas de amortecimento de cheias, garantindo o escoamento para a vazão
máxima do rio, evitando os problemas de inundações;
XII - assegurar o desenvolvimento de projetos agrícolas
orgânicos nas áreas destinadas à agricultura;
XIII - preservar a beleza cênica da área, garantindo a integridade da paisagem.
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Art. 3°. Na APA do Rio Pacoti ficam proibidas as seguintes
atividades:
I - implantação ou ampliação de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais
de água, formas do relevo, cobertura vegetal, o solo e o ar;
II - desmatamento total ou parcial de áreas de preservação permanente definidas no Código Florestal, Lei Federal n.° 4.771,
de 15 de setembro de 1965, artigos 2° e 3° e conforme disposto
no Decreto Estadual n° 24.221, de 12 de setembro de 1996;
III - atividades de terraplanagem, abertura de estradas, drenagem e escavação que venham a causar danos ou degradação do
meio ambiente e/ou perigo para pessoas ou para a biota, salvo
em casos constantes na Instrução Normativa e devidamente
aprovados pelo Comitê Gestor, devidamente constituído,
com posterior homologação pela SEMACE;
IV - mineração;
V - exercício de atividades capazes de provocar erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas;
VI - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA do Rio
Pacoti, como também, o lançamento de efluentes, resíduos
ou detritos capazes de provocar dano ao meio ambiente;
VII - exercício de atividades que impliquem matança, captura, extermínio ou molestamento de quaisquer animais
silvestres;
VIII - parcelamento do solo nas áreas de preservação permanente, estabelecidas em Instrução Normativa que regulamentará este Decreto, e nas demais áreas quando não apresentar
prévia autorização da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, antecedida dos respectivos estudos
de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, nos
termos das prescrições legais e regulamentares de acordo
com os artigos 11 e 14 da Lei Estadual n.° 11.411 de 28 de
dezembro de 1987;
IX - uso de equipamentos náuticos motorizados não autorizados pela SEMACE e que não se destinem as seguintes
finalidades:
a) turismo;
b) pesca;
c) pesquisa;
d) fiscalização;
X - o tráfego nas dunas de veículos automotores não autorizados pela SEMACE;
XI - o desmonte ou atividades que danifique a vegetação
fixadora das dunas;
XII - queimadas;
XIII - corte de madeira com fins comerciais e/ou de produção
de carvão vegetal;
XIV - o uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos ou biocidas
em desacordo com as normas ou recomendações técnicas
estabelecidas;
XV - o despejo de lixo ou qualquer resíduo sólido na interior
da APA;
XVI - as demais atividades danosas previstas na legislação
ambiental.

Parágrafo único. As áreas não ocupadas e recobertas com
vegetação, somente poderão ser desmatadas, para qualquer
tipo de atividade mediante licença prévia apreciada pela
entidade gestora prevista neste Decreto.
Art. 4°. A construção ou reforma de unidades multifamiliares,
conjuntos habitacionais, hotéis, clubes e assemelhados na
APA do Rio Pacoti dependerão de prévio licenciamento da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
que somente poderá ser concedido:
I - respeitando o zoneamento ambiental estabelecido na
Instrução Normativa que regulamentará este Decreto;
II - após a realização do estudo prévio de impacto ambiental,
exame das alternativas e a avaliação de suas conseqüências
ambientais;
III - mediante a indicação das restrições e medidas consideradas necessárias à salvaguarda do ecossistema da APA.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será concedido o
licenciamento previsto neste Artigo, quando se tratar de área
de preservação permanente definida nos artigos 2° e 3° da
Lei Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 e Decreto
Estadual n° 24.221, de 12 de setembro de 1996.
Art. 5°. A APA do Rio Pacoti obedecerá ao seguinte macro
zoneamento:
I - Zona de Proteção Integral;
II - Zona de Uso Sustentável;
III - Área Especial de Conservação.
§ 1°. A Zona de Proteção Integral obedece os limites estabelecidos neste Decreto, ficando caracterizada como área de
preservação permanente, conforme disposto na Lei Federal
n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
§ 2°. A Zona de Uso Sustentável obedece a delimitação estabelecida neste Decreto, definida a partir dos limites da Zona
de Proteção Integral, sendo nela permitidos os usos descritos
na Instrução Normativa que regulamenta este Decreto.
§ 3°. A Área Especial de Conservação integra a região com
94,52 ha (noventa e quatro hectares e cinquenta e dois
centésimos de hectares) delimitada por uma poligonal de
4.891,89m (quatro mil, oitocentos e noventa e um metro
e oitenta e nove centímetros) de perímetro contida na APA
do Rio Pacoti, destinada a proteger especialmente a mata
nativa de tabuleiro, conforme Anexos II e III integrantes
deste Decreto.
§ 4°. A Área Especial de Conservação, pelas peculiaridades
do ecossistema que abriga, será regulamentada por Instrução
Normativa específica que disporá sobre o uso do solo e as atividades econômicas permitidas em seu interior, obedecendo
as seguintes diretrizes:
a) proteção da mata nativa de tabuleiro existente;
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b) estabelecimento de uma faixa de transição entre a área de
preservação permanente e a área passível de ocupação;
c) uso voltado preferencialmente para empreendimentos de
turismo, lazer, educação, cultura e pesquisa;
d) definição da taxa de ocupação permitida na área.
Art. 6°. Serão adotadas as seguintes medidas prioritárias para
assegurar o pleno funcionamento da APA do Rio Pacoti:
I - Zoneamento a ser efetivado através de Instrução Normativa, indicando as atividades a serem incentivadas em cada
zona como as proibidas ou restringidas;
II - demarcação em campo com marcos físicos ao longo das
Zonas de Proteção Integral;
III - ampla divulgação das medidas previstas neste Decreto,
objetivando o esclarecimento da comunidade em geral e
suas finalidades;
IV - identificação e controle das fontes poluidoras e seus responsáveis através de estrutura de fiscalização da SEMACE;
V - elaboração de planos de recuperação das áreas degradadas;
VI - adoção de providência para a retirada de detritos acumulados às margens do Rio Pacoti;
VII - incremento da fiscalização e monitoramento, através
de convênios entre entidades governamentais e não governamentais.
Art. 7°. A gestão ambiental da APA do Rio Pacoti será realizada pela SEMACE em parceria com o Comitê Gestor
constituído paritariamente com representantes de órgãos e
instituições públicas e setores da sociedade civil organizados,
a ser regulamentado pela Instrução Normativa.

de financiamentos concedidos por instituições de créditos
federais, estaduais ou municipais;
VII - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelos poderes públicos Federal, Estadual e Municipal.
§ 1°. As penalidade previstas nos incisos III e IV poderão
ser aplicadas sem prejuízo das mencionadas nos incisos I e
II deste mesmo artigo.
§ 2°. O degradador é obrigado, sem prejuízo da aplicação das
sanções indicadas neste artigo, a reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros afetados por seu comportamento
ou atividade, seja culposo ou doloso.
§ 3°. Na aplicação de multa de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os limites previstos na Lei federal
n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e nas Leis Estaduais
n°s 11.411 de 28 de dezembro de 1987, e 12.488 de 13 de
setembro de 1995.
§ 4°. Na hipótese de reincidência , a multa simples ou diária,
poderá ser aplicada em valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5°. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das sanções previstas no § 3° deste artigo, será feita através
de relatório técnico, subscrito pelo profissional que realizar
a inspeção, o qual disporá sobre sua natureza e magnitude
da degradação ou poluição verificada.

Art. 8°. O licenciamento ambiental e a fiscalização de que
trata este Decreto serão realizados pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.

§ 6°. No caso de infração continuada, a autoridade competente poderá aplicar multa diária, observados os limites e
valores estabelecidos pela lei, que cessará depois de corrigida
a irregularidade e não ultrapassará o período de 30 (trinta)
dias corridos, contados da sua imposição.

Art. 9°. As atividades, obras ou empreendimentos potencialmente causadores de degradação ambiental a serem
implantados na APA do Rio Pacoti devem apresentar estudo de impacto ambiental, a ser aprovado pela SEMACE, e
submetido a apreciação pelo COEMA.

§ 7°. A multa poderá ter sua exigibilidade suspensa se o infrator, mediante termo de compromisso assinado e aprovado
pelo órgão ambiental que a aplicou, se obrigar a executar
as medidas estabelecidas com o fim de cessar e corrigir a
poluição ou degradação ambiental.

Art. 10. A não observância das disposições contidas neste
Decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas nas
Leis Federal n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, Estadual
n° 11.411 de 28 de dezembro de 1987 e 12.488 de 13 de
setembro de 1995, na seguinte forma:
I - advertência;
II - multa, simples ou diária, de 50 (cinquenta) a 15.000 (quinze mil) vezes o valor nominal da unidade Fiscal de Referencia,
divulgado pelo Governo Federal na data da infração;
III - embargo;
IV - suspensão total ou parcial da atividade;
V - interdição, definitiva ou temporária de direitos;
VI - perda ou suspensão, nos termos da legislação aplicável,

§ 8°. As sanções previstas nos incisos III, IV e V deste artigo
serão aplicadas nos casos de perigo iminente à saúde pública
ou na hipótese de atividades, obras ou empreendimentos que
estejam sendo executados em desobediência às prescrições
legais e regulamentares, ou em desacordo com licença concedida, caso em que esta poderá ser suspensa ou cassada.
§ 9°. Competirá à autoridade que conceder os benefícios,
incentivos ou financiamentos, nos termos da Lei Federal
n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, o ato declaratório da
suspensão, interdição ou perda, referidos nos incisos IV e
VII deste artigo.
§ 10. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE
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mediante Auto de Infração, de acordo com as normas e
procedimentos aplicáveis.

riquezas florística, sedimentar e paisagística, consolidando
ações para o seu desenvolvimento sustentável;

Art. 11. Visando atingir os objetivos deste Decreto, a SEMACE deverá firmar convênios com a Secretaria de Recursos
Hídricos - SRH, podendo ainda firmar parcerias com entidades governamentais e não governamentais.

DECRETA:

Art. 12. Os estudos para zoneamento ambiental da APA do
Rio Pacoti serão realizados pela SEMACE no prazo de 90
(noventa) dias; a contar da data de publicação deste Decreto,
prazo em que também deverá ser baixada a Instrução Normativa que detalhará suas respectivas normas, em especial
as contidas nos arts. 3° e 5°.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Fortaleza, 15 de fevereiro de 2000.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

***

DECRETO Nº 25.975, DE 10 DE AGOSTO DE 2000.
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental - Apa da Lagoa da Jijoca, localizada entre
os municípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz,
Estado do Ceará e adota outras providências.
O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o art.88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos arts.8º
e 9º inciso VI, das Leis Federais nº6.902, de 27 de abril de
1981 e 6.938, de 31 de agosto de 1981, respectivamente, e
o art.225, §1º, III, da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO as peculiaridades ambientais dos entornos da
Lagoa da Jijoca, que a torna refúgio biológico de grande valor;
CONSIDERANDO o ambiente dotado de equilíbrio
ecológico bastante frágil pela sua própria natureza e pela
intervenção do homem;
CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da
população regional sobre a preservação dessa área, pelas suas

Art. 1º. Sob a denominação de APA da Lagoa da Jijoca, fica
declarada Área de Proteção Ambiental possuindo o perímetro
de 36,446 km, com área total de 39,9561 km 2 , situada entre
os municípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz/CE, projetada na zona UTM 24M do fuso de meridiano central 39º,
conforme mapa da área, ANEXO ÚNICO deste Decreto,
e o seguinte memorial descritivo: Ao NORTE, partindo do
vértice 1, localizado na estrada carroçável Jijoca dos BentoChapadinha, na entrada da localidade de Chapadinha, de
coordenadas geográficas de latitude de 02º50’45” e longitude
40º28’25” e/ou coordenadas UTM (SAD69) 336221,54 (E)
e 9685328,99 (N), segue-se um alinhamento de 3105,03 m
com o azimute plano de 69º30’34” até encontrar o vértice
2, localizado na interseção das estradas carroçáveis Chapadinha - Jijoca dos Lula e Jijoca dos Lula - Caiçara com
coordenadas geográficas de latitude de 02°50’10” e longitude
de 40°26’50” e/ou coordenadas UTM (SAD69) 339130,12
(E) e 9686415,91 (N). A OESTE, partindo-se do vértice 2,
segue-se pela estrada carroçável Jijoca dos Lula - Caiçara,
aproximadamente 600m no sentido de Caiçara, até encontrar
o vértice 3, bifurcação desta estrada com a estrada carroçável
Jijoca dos Lula - Corguinho, de coordenadas geográficas de
latitude de 02°50’19” e longitude de 40°26’32” e/ou coordenadas UTM (SAD69) 339687,76 (E) e 9686132,92 (N).
Do vértice 3, segue-se pela estrada carroçável Jijoca dos Lula
- Caiçara, no sentido de Caiçara, aproximadamente 4,3 km,
até encontrar o vértice 4 na interseção desta estrada com a
estrada carroçável Caiçara - Corguinho, de coordenadas geográficas de latitude 02°51’08” e longitude 40°24’38” e/ou
coordenadas UTM (SAD69) 343209,56 (E) e 9684627,66
(N). Do vértice 4, segue-se pela mesma estrada, Caiçara Corguinho, passando por dentro da localidade de Caiçara e
aproximadamente 850m do vértice 4, até encontrar o vértice
5, na bifurcação das estradas carroçáveis Caiçara – Castelhano
e Caiçara - Monteiro, de coordenadas geográficas de latitude
02°51’26” e longitude 40°24’36” e/ou coordenadas UTM
(SAD69) 343289,53 (E) e 9684089,63 (N). Do vértice 5,
segue-se pela estrada Caiçara - Monteiro, aproximadamente
1,05km, no sentido da localidade de Monteiro, até encontrar
o vértice 6, na bifurcação desta estrada com a estrada carroçável Caiçara - Córrego dos Ana, de coordenadas geográficas
de latitude 02°51’53” e longitude 40°24’09” e/ou coordenadas UTM (SAD69) 344103,33 (E) e 9683254,17 (N). Do
vértice 6, seguindo pela estrada Caiçara - Córrego dos Ana,
no sentido de Córrego dos Ana, aproximadamente 1,20km,
até encontrar o vértice 7, no entroncamento desta estrada
com a estrada carroçável Córrego dos Ana - Monteiro, de
coordenadas geográficas de latitude 02°52’22” e longitude
40°24’18” e/ou coordenadas UTM (SAD69) 343842,72
(E) e 9682342,40 (N). Do vértice 7, seguindo pela estrada
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carroçável Córrego dos Ana - Lagoa do Meio, no sentido
da localidade de Lagoa do Meio, com aproximadamente
1,40km, encontramos o vértice 8, no entrocamento desta
estrada com a estrada carroçável que adentra a localidade
de Lagoa do Meio, de coordenadas geográficas de latitude
02°52’02” e longitude 40°24’55” e/ou coordenadas UTM
(SAD69) 342699,36 e 9682959,60 (N). Do vértice 8, seguindo pela mesma estrada no sentido de Córrego das Panelas, aproximadamente 2,25km, até encontrar o vértice 9, no
entrocamento desta estrada com a estrada carroçável Córrego
das Panelas – Córrego dos Teixeira, de coordenadas geográficas de latitude de 02°52’27” e longitude 40°26’03” e/ou
coordenadas UTM (SAD69) 340591,22 (E) e 9682199,44
(N). Daí, segue-se pela estrada carroçável Córrego das Panelas -Córrego dos Teixeira, aproximadamente 5,00km, até
encontrar o vértice 10 no cruzamento desta estrada com a
estrada carroçável localizada a 700m após a localidade Córrego dos Teixeira no sentido da localidade de Santo Stevam, de
coordenadas geográficas de latitude de 02°53’38” e longitude
40°25’03” e/ou coordenadas UTM (5AD69) 342446,19 (E)
e 9680014,09 (N). Do vértice 10, segue-se, aproximadamente 1,45km, pela mesma estrada até encontrar o vértice
11 localizado no entroncamento com a estrada carroçável
Córrego dos Ana - Paraguai, de coordenadas geográficas de
latitude de 02°53’38” e longitude de 40°24’21” e/ou coordenadas UTM (5AD69) 343756,54 (E) e 9680034,14 (N). Do
vértice 11, segue-se pela estrada Córrego dos Ana - Paraguai,
aproximadamente 1,45km, até encontrar o vértice 12, no
entrocamento desta estrada com a estrada carroçável Paraguai
-Monteiro, de coordenadas geográficas de latitude 02º54’18”
e longitude 40º24’11” e/ou coordenadas UTM (SAD69)
344063,24 (E) e 9678785,27 (N). Do vértice 12, seguindo
pela estrada Paraguai –Monteiro no sentido da localidade de
Paraguai, aproximadamente 2,95km, até encontrar o vértice
13 no entroncamento desta estrada com a estrada carroçável
Paraguai - Santa Rosa, de coordenadas geográficas de latitude
de 02º54’20” e longitude de 40º25’39” e/ou coordenadas
UTM (SAD69) 341333,84 (E) 9678725,30 (N). Do vértice
13, seguindo pela estrada Paraguai - Santa Rosa, aproximadamente 2,25km, até encontrar o vértice 14 localizado no entroncamento desta estrada com a estrada carroçável Monteiro
- Baixio, de coordenadas geográficas de latitude de 02º55’32”
e longitude de 40º25’32” e/ou coordenadas UTM (SAD69)
341573,46 (E) e 9676507,73 (N). Ao SUL, do vértice 14,
segue-se uma linha reta de 2230,48 m com o azimute plano
de 277º59’46” até encontrar o vértice 15 no cruzamento das
estradas carroçáveis Jijoca - Baixio com Córrego do Mourão
- Baixio, de coordenadas geográficas de latitude de 02º55’26”
e longitude de 40º26’17” e/ou coordenadas UTM (SAD69)
340184,20 (E) e 9676702,88 (N). A ESTE, do vértice 15,
segue-se pela estrada Jijoca -Baixio, no sentido de Jijoca,
aproximadamente 2,50 km, até encontrar o vértice 16, no
entroncamento desta estrada com a estrada Jijoca -Paraguai,
de coordenadas geográficas de latitude de 02º53’42” e longitude
de 40º26’38” e/ou coordenadas UTM (SAD69) 339509,91 (E)

e 9679917,36 (N). Do vértice 16, segue-se pela Rua Antonio
Silva, Rua Margal de Souza e Av. Manoel Teixeira a partir do
entroncamento da estrada Jijoca - Paraguai, no sentido de Jijoca, até encontrar o vértice 17 no entrocamento da Av. Afonso
Ávila, Rua Pedro Teixeira e Av. Jericoacoara, no perímetro
urbano da cidade de Jijoca, com aproximadamente 1,3 km, de
coordenadas geográficas de latitude de 02º53’51” e longitude
de 40º27’18” e/ou coordenadas UTM (SAD69) 338285,36 (E)
e 9679621,39 (N). Do vértice 17, segue-se pela Av. Jericoacoara e após o entroncamento desta Av. com a estrada que liga a
Cidade de Jijoca à Jericoacoara e pela estrada carroçável Jijoca
– Córrego do Urubu, aproximadamente 3,65 km, até encontrar o vértice 18 no entroncamento desta estrada com a estrada
carroçável Jijoca - Coqueiros, de coordenadas geográficas de
latitude 02º52’14” e longitude de 40º27’50” e/ou coordenadas
UTM (SAD69) 337304,87 (E) e 9682604,74 (N). Do vértice
18, segue-se pela estrada Jijoca - Coqueiros, aproximadamente
900 m, no sentido de Coqueiros, até encontrar o vértice 19 no
entroncamento desta estrada com a estrada carroçável Córrego
do Urubu - Jijoca dos Bento, de coordenadas geográficas de
latitude de 02º52’08” e longitude de 40º28’32” e/ou coordenadas UTM (SAD69) 336477,54 (E) e 9682765,93 (N). Do
vértice 19, segue-se pela estrada Córrego do Urubu - Jijoca dos
Bento, no sentido de Jijoca dos Bento, aproximadamente 1,05
km, até encontrar o vértice 20 no entroncamento desta estrada
com a estrada carroçável Córrego dos Bento - Chapadinha, de
coordenadas geográficas de latitude de 02º51’52” e longitude
de 40º27’59” e/ou coordenadas UTM (SAD69) 337009,41
(E) e 9683269,28 (N). Do vértice 20, segue-se pela estrada
Córrego dos Bento-Chapadinha, no sentido de Chapadinha,
aproximadamente 2,45km, até encontrar o vértice 1, origem
desta descrição.
Art. 2º. A declaração de que trata o artigo anterior, além de
possibilitar um melhor controle sobre o ecossistema da Lagoa
da Jijoca, tem por objetivos específicos:
I - proteger as comunidade bióticas nativas e os solos;
II - garantir a conservação de remanescentes da mata aluvial,
dos leitos naturais das águas pluviais e das reservas hídricas
e demais ecossistemas;
III - proporcionar à população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no
funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais, com ênfase na melhoria
da qualidade de vida da população local;
IV - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural, e das
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação
ambiental;
V - desenvolver, na população regional, uma consciência
ecológica e conservacionista;
Art. 3º. Na APA da Lagoa da Jijoca ficam proibidas as seguintes atividades:
I - a implantação ou ampliação de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais
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de água, formas de relevo, o solo e o ar;
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de
estradas, bem como sua manutenção, quando essas iniciativas
importarem em sensíveis alterações das condições ecológicas
regionais;
III - a supressão total ou parcial de vegetação de preservação
permanente definida na Lei Estadual nº 12.488, de 13.09.95
e no Decreto Estadual nº 24.221, de 12.09.96, e o trânsito de
veículos nessas áreas, bem como o exercício de atividades que
impliquem em matança, captura, extermínio ou molestamento de espécies de animais silvestres de qualquer espécie;
IV - projetos urbanísticos, parcelamento do solo e loteamentos, sem a prévia autorização da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, antecedida dos respectivos
estudos de impacto ambiental, nos termos das prescrições
legais e regulamentares e de acordo com os arts. 11 e 14 da
Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987;
V - o uso de agrotóxicos, em desacordo com as normas ou
recomendações técnicas da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE;
VI - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, como
também, o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
VII - atividades de mineração, dragagem e escavação que
venham a causar danos ou degradação do meio ambiente
e/ou perigo para pessoas ou para a biota;
VIII - o exercício de atividades capazes de provocar uma
acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento
das coleções hídricas;
IX - as demais atividades danosas previstas na legislação
ambiental.
Parágrafo único. As áreas não ocupadas e recobertas com
vegetação somente poderão ser desmatadas para qualquer tipo
de atividade mediante licença prévia apreciada pelo Comitê
Gestor de que trata o art. 5º deste Decreto, com a posterior
homologação do órgão ambiental competente.
Art. 4º. A construção ou reforma de unidades multifamiliares, conjuntos habitacionais, hotéis, clubes e assemelhados na
APA da Lagoa da Jijoca dependerão do prévio licenciamento
da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE
que somente poderá ser concedido:
I - se respeitados os padrões histórico-cultural, econômico e
paisagístico da região;
II - após a realização do estudo prévio de impacto ambiental,
exame das alternativas possíveis e a avaliação de suas conseqüências ambientais;
III - mediante a indicação das restrições e medidas consideradas necessárias à salvaguarda do ecossistema regional.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será concedido
o licenciamento previsto neste artigo, quando se tratar de
área de preservação permanente, definidas Lei Estadual nº

12.488, de 13.09.95 e no Decreto Estadual nº 24.221, de
12.09.96.
Art. 5º. A gestão ambiental da APA da Lagoa da Jijoca darse-á através de Comitê Gestor, constituído por representantes
dos órgãos e instituições estaduais, municipais, do Ministério
Público Estadual, dos veranistas e moradores locais e de organizações não-governamentais, de acordo com Portaria a ser
expedida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, cujo representante presidirá o Comitê.
Art. 6º. O licenciamento ambiental e fiscalização de que trata
este Decreto serão realizados pela Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 7º. A inobservância das disposições contidas neste Decreto
sujeitará os infratores às penalidades previstas nas Leis nº 11.411,
de 28.12.87 e 12.488, de 13.09.95, na forma seguinte:
I - advertência;
II - multa (simples ou diária), de 50 (cinqüenta) a 15.000
(quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de Referência, divulgado pelo Governo Federal na data da infração;
III - embargo;
IV - suspensão total ou parcial das atividades;
V - interdição, definitiva ou temporária, de direitos;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelos Poderes Públicos Federal, Estadual e/ou
Municipal;
VII - perda ou suspensão, nos termos da legislação aplicável, de financiamentos por instituições de crédito federais,
estaduais e municipais.
§ 1º. As penalidades previstas nos III e VI deste artigo poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos I
e II do mesmo artigo.
§ 2º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o degradador obrigado, independente da existência
de culpa a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por seus comportamento ou
atividade, seja culposo ou doloso.
§ 3º. Na aplicação da multa de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os limites previstos nas Leis nº
11.411, de 28.12.87 e 12.488, de 13.09.95.
§ 4º. Na hipótese de reincidência, a multa, simples ou diária,
poderá ser aplicada em valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5º. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das penas previstas no § 3º deste artigo, será feita através de
relatório técnico, subscrito pelo profissional que realizar a
inspeção, o qual disporá sobre a natureza e magnitude da
degradação ou poluição verificada.

•80•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

§ 6º. No caso de infração continuada, a autoridade competente poderá impor multa diária, observados os limites e
valores estabelecidos na Lei, que cessará depois de corrigida
a irregularidade e não ultrapassará o período de 30 (trinta)
dias corridos, contados de sua imposição.
§ 7º. A multa poderá ter a sua exigibilidade suspensa se o
infrator, mediante termo de compromisso assinado e aprovado pelo órgão ambiental que a aplicou, se obrigar à executar
as medidas estabelecidas com o fim de cessar e corrigir a
poluição ou degradação ambiental.
§ 8º. As sanções previstas nos incisos III, IV e V deste artigo
serão aplicadas nos casos de perigo iminente à saúde pública
ou na hipótese de atividades, obras ou empreendimento que
estejam sendo executados em desobediência as prescrições
legais e regulamentares aplicáveis ou em desacordo com licença
concedida, caso em que esta poderá ser suspensa ou cassada.
§ 9º. Competirá à autoridade que concedeu os benefícios,
incentivos ou financiamentos, nos termos da Lei Federal nº
6.938, de 31.08.81, o ato declaratório da suspensão, interdição ou perda, referidos nos incisos IV a VII deste artigo.
§ 10. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
mediante Auto de Infração, de acordo com as normas e
procedimentos aplicáveis.
Art. 8º. Os estudos para o zoneamento ambiental da APA
da Lagoa da Jijoca serão realizados no prazo de 90 (noventa)
dias, contados a partir da publicação deste Decreto, prazo
em que também deverão ser baixadas as instruções normativas que detalharão suas respectivas normas, em especial as
continuadas no art. 3º deste Decreto.
Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 10 de agosto de 2000.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

***

DECRETO Nº 27.216,
DE 17 DE OUTUBRO DE 2003.
Dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental da Serra
de Baturité.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições que lhe confere o art. 88, inciso IV, da
Constituição Estadual, tendo em vista as disposições da Lei
nº 11.411, de 28.12.87, do Decreto Estadual 20.956, de
18.09.1990, o art. 29 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho
de 2000 e art. 17 e seus parágrafos do Decreto Federal nº
4.340, de 22 de agosto de 2002;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das unidades de conservação estaduais às disposições da Lei Federal nº 9.985, 18.07.2000 e do Decreto Federal nº 4.340,
22.08.2002, principalmente no que se refere ao art. 9º, do
Decreto Estadual nº 25.355, de 26 de janeiro de 1999;
CONSIDERANDO a importância da participação dos
órgãos públicos e sociedade civil na gestão institucional da
Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité;
DECRETA:
Art. 1º. O art. 5º do Decreto Estadual nº 20.956, de 18 de
setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º. A gestão ambiental da APA da Serra de Baturité
se dará através de Conselho Consultivo, que será composto
por 23 (vinte e três) membros e seus respectivos suplentes,
da seguinte forma:
I - 01 representante da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do
Meio Ambiente– SOMA;
II - 01 representante da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente– SEMACE;
III - 01 representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
IV - 01 representante da Secretaria da Agricultura e Pecuária;
V - 01 representante da Secretaria dos Recursos Hídricos;
VI - 01 representante da Secretaria do Turismo;
VII - 01 representante da Prefeitura Municipal de Pacoti;
VIII - 01 representante da Prefeitura Municipal de Palmácia;
IX - 01 representante da Prefeitura Municipal de Aratuba;
X - 01 representante da Prefeitura Municipal de Guaramiranga;
XI - 01 representante da Prefeitura Municipal de Mulungu;
XII - 01 representante da Prefeitura Municipal de Baturité;
XIII - 01 representante do Ministério Público Estadual;
XIV - 04 representantes de organizações não governamentais
cujos objetivos sociais sejam a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento
sustentável, com atuação comprovada na região;
XV - 01 representante do setor turístico;
XVI - 01 representante de associações de produtores da região;
XVII - 01 representante de associações comunitárias da região;
XVIII - 01 representante do setor empresarial com atuação
na região;
XIX - 01 representante de serviço social autônomo com
atuação na região;
XX - 01 representante de associações de agricultores da região.
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Parágrafo único. O licenciamento ambiental e a fiscalização
de que trata este Decreto serão realizados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.

8º e 9º, da Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981, na
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, Lei Federal nº 9.985,
de 18 de julho de 2000, nº 9.605, de 18 de julho de 2000 e
Decreto Federal nº 3.179, de 21 de setembro de 1999.

Art. 2º. Os representantes dos órgãos públicos e da sociedade
civil serão oficialmente indicados por seus respectivos dirigentes e designados pelo Chefe da APA da Serra de Baturité,
ficando a nomeação à cargo da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente – SEMACE, através de Portaria.

CONSIDERANDO as peculiaridades ambientais da Serra
de Baturité que a diferencia profundamente do domínio
semi-árido que a cerca e a torna refúgio biológico de
grande valor;

Art. 3º. O Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité será presidido pelo gerente da
Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité.

CONSIDERANDO o ambiente dotado de equilíbrio
ecológico bastante frágil, pela sua própria natureza e pela
intervenção do homem;

Art. 4º. O Conselho Consultivo da APA da Serra de Baturité será dirigido por um regimento interno aprovado pelo
Conselho Consultivo em reunião extraordinária.

CONSIDERANDO o importante papel que desempenha
na atividade agrícola do Estado e seu potencial como área
de lazer;

Parágrafo único. O Conselho Consultivo da APA da Serra de
Baturité elaborará e aprovará o regimento interno previsto no
caput no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da publicação deste Decreto, e após aprovação será publicado
no Diário Oficial do Estado, através de Portaria da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.

CONSIDERANDO a necessidade de atualização das normas
de preservação e controle das atividades realizadas na Serra
de Baturité,

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial
o Decreto Estadual nº 24.958, de 05 de junho de 1998.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 17 de outubro de 2003.
Francisco de Queiroz Maia Júnior
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ EM
EXERCÍCIO
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE

***
DECRETO Nº 27.290,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003.
Altera o Decreto Estadual nº 20.956, de 18 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a criação
da Área de Proteção Ambiental da Serra de
Baturité.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o Art. 88, incisos IV e VI da
Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos Arts.

DECRETA:
Art. 1º. O art. 3º do Decreto nº 20.956, de 18 de setembro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º. Na APA da Serra de Baturité, fica proibido:
I - A utilização de área de preservação permanente definidas
nos termos do Inciso II do art. 1º da Lei Federal nº 4.771, de
15 de setembro de 1965, alterada pela MP nº 2.166-67/2001,
bem como a vegetação da reserva legal prevista no Art. 16,
§ 2º., da mesma Lei;
II - a supressão de cobertura vegetal assim definidas pela
Resolução CONAMA nº 25, de 07 de dezembro de 1994,
situada em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus.
III - o exercício de atividades que impliquem em caça predatória, matança, captura, extermínio ou molestamento de
quaisquer espécies de animais silvestres;
IV - qualquer forma de utilização que possa poluir ou
degradar os recursos hídricos abrangidos pela APA, como
também, o despejo de efluentes, resíduos ou detritos, capazes
de provocar danos ao meio ambiente;
V - a destruição do patrimônio material e imaterial de valor
histórico, cultural e paisagístico da região, assim considerado
pelo Poder Público competente;
VI - o exercício de atividades capazes de provocar acelerada
erosão das terras e/ou acentuado assoreamento das coleções
hídricas;
VII - uso de agrotóxicos, em desacordo com as normas ou
recomendações técnicas estabelecidas;
VIII - a retirada de espécies da flora nativa sem autorização
da SEMACE;
IX - demais atividades danosas previstas na legislação
ambiental.”
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Art. 2º. O art. 4º e seus incisos, do Decreto nº 20.956,
de 18 de setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º. A localização, construção, instalação, ampliação,
modificação e operação de empreendimentos, obras e atividades, utilizadoras de recursos ambientais, bem como
os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental na APA da Serra de Baturité, dependerá de prévio
licenciamento ambiental da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente.
§ 1º. Estão sujeitos à elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
- EIA/RIMA, o licenciamento de empreendimentos, obras e
atividades modificadoras do meio ambiente na APA da Serra
de Baturité, tais como:
I - estradas de rodagem e rodovias acima de 03 (três) Km
de extensão;
II - linhas de transmissão de energia elétrica;
III - obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos;
IV - aterros sanitários, processamento e destino final de
resíduos sólidos, tóxicos ou perigosos;
V- projetos urbanísticos, empreendimentos hoteleiros, turísticos e de lazer;
VI - parcelamentos do solo;
VII - projetos agropecuários com áreas acima 50 (cinqüenta)
hectares;
VIII - estação de tratamento de esgoto e água;
IX - construção de unidade multifamiliar, conjuntos habitacionais, clubes e assemelhados;
X - atividade de exploração mineral exceto a extração de
areia no leito de rio;
XI - outras atividades previstas na Resolução CONAMA nº
01, de 23.01.1986, quando couber.
§ 2º. A SEMACE verificando que o empreendimento, obra
ou atividade possui pequeno potencial de impacto ambiental,
mediante parecer técnico, definirá os estudos ambientais
pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.
§ 3º. Não será concedido o licenciamento previsto neste
artigo, quando se tratar de áreas de preservação permanente,
definidas no inciso II do art. 1º, da Lei Federal nº 4.771,
de 15.09.1965, ressalvada a hipótese constante do art. 40
da mesma Lei.”
Art. 3º. O Art. 6º do Decreto nº 20.956, de 18 de setembro
de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6º. A inobservância das disposições contidas neste
Decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas na
Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981, na Lei Federal
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, na Lei Federal nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, no Decreto Federal nº 3.179, de

21 de setembro de 1999, e nas Leis Estaduais nºs 11.411,
de 28 de dezembro de 1987, e 12.488, de 13 de setembro
de 1995, na forma seguinte:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna
e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos
de qualquer natureza utilizados na infração;
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total de atividades;
X - restritivas de direitos;
XI - prestação de serviço à comunidades
XII - reparação dos danos causados.
§ 1º. São sanções restritivas de direitos:
I - suspensão de registro, licença ou autorização;
II - cancelamento de registro, licença ou autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo poder público estadual;
IV - perda ou suspensão de participação em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; e
V - proibição de contratar com a Administração Pública pelo
período de 03 (três) anos.
§ 2º. A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desse Decreto e da legislação em vigor, sem prejuízo
das demais sanções previstas neste artigo.
§ 3º. A multa simples pode ser convertida em serviços de
preservação, e/ou aquisição de bens e/ou serviços voltados
para melhoria na recuperação da qualidade do meio ambiente
por termo de compromisso.
§ 4º. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento
da infração se prolongar no tempo e cessará quando corrigida
a irregularidade, não ultrapassando, entretanto, o período de
30 (trinta) dias corridos.
§ 5º. A critério da autoridade ambiental, as multas por infrações administrativas poderão ser parceladas, sem prejuízo das
demais exigências impostas pela autoridade ambiental.
§ 6º. Na aplicação da multa, serão observados os limites
previstos no Decreto Federal nº 3.179, de 21 de setembro
de 1999.
§ 7º. Na apreensão, destruição e inutilização, referidas nos
incisos IV e V do caput deste artigo, observar-se-á o disposto
no § 6º do Dec. 3.179 de 21 de setembro de 1999.
§ 8º. As penalidades de interdição, temporária ou definitiva,
serão aplicadas nos casos de perigo iminente à saúde pública
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e, a critério da SEMACE, nos casos de infração continuada,
implicando, quando for o caso, na cassação ou suspensão
das licenças ambientais.
§ 9º. A penalidade de embargo será aplicada no caso de
atividades, obras ou empreendimentos executados sem a
necessária licença ambiental, em desacordo com a licença
concedida ou depois de expirado o respectivo prazo de validade da licença.
§ 10. Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente; as sanções
a elas cominadas.
§ 11. Caracteriza-se a reincidência quando o mesmo infrator cometer nova infração, da mesma natureza ou não,
poluindo ou degradando o mesmo recurso ambiental (ar,
água, solo ou subsolo), poluído ou degradado pela infração
anterior ou, ainda, não ter sanado a irregularidade constatada após o decurso do prazo concedido ou prorrogado
para sua correção.
§ 12. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente.
§ 13. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação das penas previstas será feita através de relatório técnico
subscrito pelo profissional que realizar a inspeção, o qual
disporá sobre a natureza e magnitude da degradação ou
poluição verificada.
§ 14. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
mediante Auto de Infração, de acordo com as normas e
procedimentos aplicáveis.
§ 15. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa
quando o infrator, por termo de compromisso aprovado
pela autoridade ambiental, obrigar-se à adoção de medidas
específicas para cessar e corrigir a poluição ou degradação
ambiental.
§ 16. Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator
ou representante legal ou consensual, a multa poderá ser
reduzida em até 90% (noventa por cento), a critério da
autoridade ambiental.”
Art. 6º. O art. 8º do Decreto 20.956, de 18 de setembro de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º. As áreas não ocupadas e recobertas com vegetação
somente poderão ser suprimidas para qualquer tipo de obra
ou atividade, mediante autorização ambiental da SEMACE,
desde que averbada a área de reserva legal ou firmado termo
de compromisso para sua averbação.”
Art. 7º. Ficam acrescidos os seguintes artigos ao Decreto
nº 20.956, de 18 de setembro de 1990, com a seguinte
redação:
“Art. 9º. A SEMACE exigirá, na APA da Serra de Baturité
estudo ambiental para construção ou ampliação de unidade
unifamiliar e demais obras complementares, cujo projeto
apresente área total superior a 200 m2 (duzentos metros
quadrados).
Art. 10. O parcelamento do solo de propriedades rurais
deverão ser previamente aprovados pelo INCRA e pela
SEMACE.
Parágrafo único. Qualquer atividade, obras ou empreendimentos passíveis de licenciamento ou autorização pela
SEMACE, na APA de Baturité, ficam condicionados ao
atendimento do caput deste artigo.
Art. 11. Os Cartórios de Imóveis dos Municípios que compõem a APA da Serra de Baturité, somente registrarão os
loteamentos e desmembramentos, após a licença expedida
pela SEMACE.
Art. 12. Todos os estudos, projetos e demais informações
técnicas exigidos pela SEMACE, deverão ser acompanhadas
da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
de elaboração e/ou execução do profissional responsável.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, em Fortaleza,
aos 15 de dezembro de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE

***
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DECRETO Nº 27.462, DE 04 DE JUNHO DE 2004.
Dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo
da Área de Proteção Ambiental da Lagoa de
Jijoca, nos municípios de Jijoca de Jericoacoara
e Cruz.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual, tendo em vista as disposições da Lei
Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, do Decreto
Estadual nº 25.975, de 10 de agosto de 2000, do art. 29 da
Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e do art. 17 do
Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das unidades de conservação estaduais às disposições da Lei Federal
nº 9.985, de 18 de julho de 2000;
CONSIDERANDO a importância da participação dos
órgãos e entidades públicos e da sociedade civil na gestão
institucional da Área de Proteção Ambiental da Lagoa de
Jijoca, nos Municípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz;
DECRETA:
Art. 1º. A gestão ambiental da Área de Proteção Ambiental
da Lagoa de Jijoca dar-se-á através de Conselho Consultivo,
de composição paritária de 24 (vinte e quatro) membros, com
seus respectivos suplentes, sendo 12 (doze) representantes
governamentais e 12 (doze) representantes de instituições
não-governamentais, da seguinte forma:
I - 01 (um) representante da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE;
II - 01 (um) representante da Secretaria da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente - SOMA;
III - 01 (um) representante do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
IV - 01 (um) representante da Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos - COGERH;
V - 01 (um) representante da Universidade Estadual do
Ceará - UECE;
VI - 01 (um) representante da Secretaria de Turismo - SETUR;
VII - 01 (um) representante do Município de Cruz;
VIII - 01 (um) representante do Município de Jijoca;
IX - 01 (um) representante da Câmara de Vereadores de
Cruz;
X - 01 (um) representante da Câmara de Vereadores de
Jijoca;
XI - 01 (um) representante da Secretaria de Turismo e Meio
Ambiente de Cruz;
XII - 01 (um) representante da Secretaria de Turismo e Meio

Ambiente de Jijoca;
XIII - 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional do Ceará -OAB/CE;
XIV - 01 (um) representante de associação de moradores
da região;
XV - 01 (um) representante de associação comunitária da
região;
XVI - 02 (dois) representantes do setor turístico na região;
XVII - 01 (um) representante do setor empresarial fixado
na região;
XVIII - 02 (dois) representantes de entidades beneficentes
atuantes na região;
XIX - 01 (um) representante de associação de trabalhadores
rurais da região;
XX - 02 (dois) representantes de entidades de fins culturais
e educacionais atuantes na região;
XXI - 01 (um) representante de organização não-governamental com atuação na região, cujos objetivos sejam a defesa,
preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável.
Parágrafo único. Os membros do Conselho Consultivo exercerão mandato por 2 (dois) anos, admitida a recondução,
sendo admitida uma só recondução para os representantes
de instituições não governamentais.
Art. 2º. Os representantes dos órgãos e entidades públicos
serão oficialmente indicados por seus respectivos dirigentes
e os das entidades não-governamentais de acordo com o
respectivo estatuto, quando couber, ou de acordo com o
resultado do processo seletivo periódico realizado em forum
que anteceda a constituição ou renovação do Conselho, sendo
os indicados ou escolhidos designados pelo Chefe da Área
de Proteção Ambiental - APA da Lagoa de Jijoca, ficando a
nomeação a cargo da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, através de Portaria.
Art. 3º. O Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental - APA da Lagoa da Jijoca será presidido pelo gerente
da APA.
Art. 4º. O Conselho Consultivo da APA da Lagoa da Jijoca
será regulado por regimento interno, aprovado pelo Conselho
Consultivo em reunião extraordinária.
Parágrafo único. O Conselho Consultivo da APA da Lagoa
da Jijoca elaborará e aprovará o regimento interno previsto
no caput no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados
a partir da publicação deste Decreto, e, após aprovação,
será publicado no Diário Oficial do Estado, através de
Portaria da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE.
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Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 04 de junho de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE

***

DECRETO Nº 27.463, DE 04 DE JUNHO DE 2004.
Dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo
da Área de Proteção Ambiental do Lagamar do
Cauípe, no município de Caucaia.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI da
Constituição Estadual, tendo em vista as disposições da Lei
Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, do Decreto
Estadual nº 24.957, de 5 de junho de 1998, do art. 29 da
Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e do art. 17 do
Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das unidades de conservação estaduais às disposições da Lei Federal
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e do Decreto Estadual nº
25.355, de 26 de janeiro de 1999;
CONSIDERANDO a importância da participação dos
órgãos e entidades públicos e da sociedade civil na gestão
institucional da Área de Proteção Ambiental do Lagamar do
Cauípe, no Município de Caucaia;
DECRETA:
Art. 1º. A gestão ambiental da Área de Proteção Ambiental
- APA do Lagamar do Cauípe, no Município de Caucaia,
dar-se-á através de Conselho Consultivo, de composição
paritária de 20 (vinte) membros, com seus respectivos suplentes, sendo 10 (dez) representantes governamentais e 10
(dez) representantes de instituições não-governamentais, da
seguinte forma:
I - 01 (um) representante da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE;
II - 01 (um) representante da Secretaria da Ouvidoria-Geral
e Meio Ambiente - SOMA;

III - 01 (um) representante da CEARÁPORTOS - Companhia de Integração Portuária;
IV - 01 (um) representante da Universidade Estadual do
Ceará - UECE;
V - 01 (um) representante da Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE;
VI - 01 (um) representante do Município de Caucaia;
VII - 01 (um) representante da Companhia de Policia Militar
Ambiental - CPMA;
VIII - 01 (um) representante do Instituto de Ciências do
Mar – LABOMAR/UFC;
IX - 01 (um) representante da Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos - COGERH;
X - 01 (um) representante Grupo de Trabalho Participativo
do Pecém - GTP, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico -SDE;
XI - 01 (um) representante do setor empresarial com atuação
na região;
XII - 01 (um) representante da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará
- OAB/CE;
XIII - 05 (cinco) representantes da sociedade civil com atuação na região, cujos objetivos sejam a defesa, preservação e
conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
XIV - 03 (três) representantes de associações comunitárias
com atuação na região.
Parágrafo único. Os membros do Conselho Consultivo exercerão mandato por 2 (dois) anos, admitida a recondução,
sendo admitida uma só recondução para os representantes
de instituições não-governamentais.
Art. 2º. Os representantes dos órgãos e entidades públicos
serão oficialmente indicados por seus respectivos dirigentes
e os das entidades não-governamentais de acordo com o
respectivo estatuto, quando couber, ou de acordo com o
resultado do processo seletivo periódico realizado em forum
que anteceda a constituição ou renovação do Conselho, sendo
os indicados ou escolhidos designados pelo Chefe da Área de
Proteção Ambiental - APA do Lagamar do Cauípe, ficando
a nomeação a cargo da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, através de Portaria.
Art. 3º. O Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental - APA do Lagamar do Cauípe, no Município de
Caucaia, será presidido pelo Gerente da ÁPA.
Art. 4º. O Conselho Consultivo da APA do Lagamar do
Cauípe será regulado por regimento interno, aprovado pelo
Conselho Consultivo em reunião extraordinária.
Parágrafo único. O Conselho Consultivo da APA do Lagamar do Cauípe elaborará e aprovará o regimento interno
previsto no caput no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
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contados a partir da publicação deste Decreto, e, após aprovação, será publicado no Diário Oficial do Estado, através
de Portaria da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 04 de junho de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE

***
DECRETO Nº 27.464, DE 04 DE JUNHO DE 2004.
Dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental da Serra
da Aratanha, que abrange os municípios de
Maranguape, Pacatuba e Guaiúba.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual, tendo em vista as disposições da Lei
Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, do Decreto
Estadual nº 24.959, de 5 de junho de 1998, do art. 29 da
Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e do art. 17 do
Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das unidades de conservação estaduais às disposições da Lei Federal
nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e do Decreto Estadual nº
25.355, de 26 de janeiro de 1999;
CONSIDERANDO a importância da participação dos órgãos e entidades públicos e da sociedade civil na gestão institucional da Área de Proteção Ambiental da Serra da Aratanha,
nos Municípios de Maranguape, Pacatuba e Guaiúba;
DECRETA:
Art. 1º. A gestão ambiental da Área de Proteção Ambiental
- APA da Serra da Aratanha dar-se-à através de Conselho
Consultivo, composto paritariamente por 14(quatorze)
membros e seus respectivos suplentes, sendo 7(sete) representantes governamentais e 7(sete) representantes da sociedade
civil, da seguinte forma:
I - 01(um) representante da Superintendência Estadual do

Meio Ambiente - SEMACE;
II - 01(um) representante da Secretaria de Agricultura e
Pecuária - SEAGRI;
III – 01(um) representante da Secretaria de Recursos Hídricos – SRH;
IV - 01(um) representante do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
V - 01(um) representante da Prefeitura do Município de
Pacatuba;
VI - 01(um;) representante da Prefeitura do Município de
Guaiúba;
VII - 01(um;) representante da Prefeitura do Município de
Maranguape;
VIII - 01(um) representante de organização não-governamental do Município de Maranguape, cujos objetivos sejam
a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e
promoção do desenvolvimento sustentável;
IX - 01(um) representante do setor turístico do Município
de Guaiúba;
X - 01(um) representante do setor turístico do Município
de Pacatuba;
XI - 01(um) representante de associação de moradores do
Município de Maranguape;
XII - 01(um) representante de associação comunitária do
Municipio de Guaiúba;
XIII - 01(um) representante de associação de trabalhadores
rurais do Município de Guaiúba;
XIV - 01(um) representante de associação comunitária do
Município de Pacatuba.
Parágrafo único. Os membros do Conselho Consultivo
exercerão mandato por 2(dois) anos, admitida a recondução,
sendo admitida uma só recondução para os representantes
da sociedade civil.
Art. 2º Os representantes dos órgãos e entidades públicos
serão oficialmente indicados por seus respectivos dirigentes
e os da sociedade civil de acordo com o respectivo estatuto,
quando couber, ou de acordo com o resultado do processo seletivo periódico realizado em forum que anteceda a
constituição ou renovação do Conselho, sendo os indicados
ou escolhidos designados pelo Chefe da Área de Proteção
Ambiental - APA da Serra da Aratanha, ficando a nomeação
a cargo da Superitendencia Estadual do Meio Ambiente SEMACE, através de Portaria.
Art. 3º. O Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental - APA da Serra da Aratanha será presidido pelo
gerente da APA.
Art. 4º. O Conselho Consultivo da APA da Serra da Aratanha
será regulado por regimento interno, aprovado pelo Conselho
Consultivo em reunião extraordinária.
Parágrafo único. O Conselho Consultivo da APA da Serra da
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Aratanha elaborará e aprovará o regimento interno previsto
no caput no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados
a partir da publicação deste Decreto, e, após aprovação,
será publicado no Diário Oficial do Estado, através de
Portaria da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 04 de junho de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE

***

DECRETO Nº 27.465, DE 04 DE JUNHO DE 2004.
Dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo
da Área de Proteção Ambiental do Estuário
do Rio Ceará, que abrange os municípios de
Fortaleza e Caucaia.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual, tendo em vista as disposições da Lei
Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, do Decreto
Estadual nº 25.413, de 29 de março de 1999, do art. 29 da
Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e do art. 17 do
Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das unidades de conservação estaduais às disposições da Lei Federal
nº 9.985, de 18 de julho de 2000;
CONSIDERANDO a importância da participação dos
órgãos e entidades públicos e da sociedade civil na gestão
institucional da Área de Proteção Ambiental do Estuário do
Rio Ceará, nos Municípios de Fortaleza e Caucaia;
DECRETA:
Art. 1º. A gestão ambiental da Área de Proteção Ambiental
- APA do Estuário do Rio Ceará se dará através de Conselho
Consultivo, o qual terá composição paritária de 20 (vinte)
membros, com seus respectivos suplentes, sendo 10 (dez)

representantes governamentais e 10 (dez) representantes de
entidades não-governamentais, da seguinte forma:
I - 01 (um) representante da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE;
II - 01 (um) representante da Secretaria da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente -SOMA;
III - 01 (um) representante da Secretaria da Saúde do Estado
do Ceará - SESA;
IV - 01 (um) representante da Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos - COGERH;
V - 01 (um) representante da Fundação Nacional do Índio
- FUNAI;
VI - 01 (um) representante da Companhia de Água e Esgoto
do Ceará - CAGECE;
VII - 01 (um) representante do Município de Fortaleza;
VIII - 01 (um) representante da Universidade Estadual do
Ceará - UECE;
IX - 01 (um) representante da Universidade Federal do
Ceará - UFC;
X - 01 (um) representante do Município de Caucaia;
XI - 05 (cinco) representantes de entidades da sociedade
civil cujos objetivos sejam a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento
sustentável;
XII - 01 (um) representante do setor empresarial com atuação na região;
XIII - 01 (um) representante de associação de grupos indígenas da região;
XIV - 01 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia do Ceará – CREA/CE;
XV - 01 (um) representante de entidade com atuação na área
de direitos humanos;
XVI - 01 (um) representante de associação de pescadores
e/ou marisqueiros da região.
Parágrafo único. Os membros do Conselho Consultivo
exercerão mandato por 2 (dois) anos, admitida a recondução
sendo admitida uma só recondução para os representantes
das entidades não-governamentais.
Art. 2º. Os representantes dos órgãos e entidades públicos
serão oficialmente indicados por seus respectivos dirigentes
e os das entidades não governamentais de acordo com seus
estatutos, quando couber, ou de acordo com o resultado do
processo seletivo periódico realizado em forum que anteceda
a constituição ou renovação do Conselho, sendo os indicados
ou escolhidos designados pelo Chefe da Área de Proteção
Ambiental do Estuário do Rio Ceará, ficando a nomeação
a cargo da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, através de Portaria.
Art. 3º. O Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental
do Estuário do Rio Ceará será presidido pelo Gerente da APA.
Art. 4º. O Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará será regulado por regimento
interno aprovado em reunião extraordinária.
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Parágrafo único. O Conselho Consultivo da APA do Estuário do Rio Ceará elaborará e aprovará o regimento interno
previsto no caput no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a
contar da publicação deste Decreto, e, após aprovação, será
publicado no Diário Oficial do Estado, através de Portaria da
Superintendência Estadual do Meio ambiente - SEMACE.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 04 de junho de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE

***

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/91,
DE 22 DE MARÇO DE 1991.
O Superintendente da SEMACE, no uso das
suas atribuições legais, e em cumprimento ao
disposto no art. 7º do Decreto nº 20.956, de
18 de setembro de 1990,
RESOLVE:
Art. 1º. Expedir a apresente Instrução Normativa - IN, que
estabelece as normas reguladoras da implantação da Área de
Proteção Ambiental da Serra de Baturité, Unidade de Conservação instituída mediante Decreto Estadual n.º 20.956,
de 18 de setembro de 1990, publicado no Diário Oficial do
Estado de 24 de setembro do mesmo ano, com vistas a:
I - proteger as comunidades bióticas nativas, as nascentes dos
rios as vertentes e os solos;
II - proporcionar à população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira e não interferir no
funcionamento dos refúgios ecológicos;
III - desenvolver na população regional uma consciência
ecológica e conservacionista.
Art. 2º. Nos termos desta IN e para os fins previstos no Decreto nº 20.956/90, fica a APA da Serra de Baturité dividida
em 05 (cinco) Sistemas de Terra, configurados e delimitados
no Mapeamento (Escala 1:50.000) contido no documento
denominado: Zoneamento Ambiental da APA da Serra de
Baturité: Diagnósticos e Diretrizes.
Parágrafo Único. O documento a que se refere o caput deste

artigo estará a disposição dos interessados, para fins de consulta nos seguintes locais:
- Procuradoria Jurídica e Biblioteca da SEMACE;
- Prefeituras Municipais de Aratuba, Guaramiranga, Mulungu, Baturité e Pacoti.
Art. 3º. As normas e diretrizes de que trata esta IN deverão
ser publicados em consonância com a legislação constitucional e infraconstitucional vigentes relacionada direta ou
indiretamente, com a proteção e defesa do ambiente natural
e/ou construído.
Art. 4º. O acompanhamento das atividades desenvolvidas na
APA da Serra de Baturité, bem como o controle e a fiscalização das disposições contidas nesta IN, serão de responsabilidade da SEMACE que, para este fim, se articulará, mediante
convênios com as Prefeituras Municipais que têm porções
territoriais circunscrita ao espaço geográfico da Unidade de
Conservação, bem como, com outros órgãos do Sistema
Administrativo Estadual ou Federal, e ainda com entidades
ambientalistas de natureza civil, legalmente constituídas.
Art. 5º. Para efeito de publicação desta IN, ficam, desde já
estabelecidas as seguintes definições de ordem conceitual:
a) topo ou cume - parte mais alta do morro, colina, lombada,
crista ou serra;
b) colina ou morro - elevação convexa do terreno com cota
do topo com declividade superior a 30 % na linha de maior
declividade;
c) lombadas ou lombas - elevações topográficas alongadas
em cota de topo em relação à base entre 100 (cem) e 400
(quatrocentos) metros e vertente com declividade superior
a 30% na linha de maior declividade;
d) interfluvios tabulares - formas topográficas dispostas entre cursos d’água com declividade média variável entre 5 e
10%; terminadas através de vales de contatos abruptos com
os fundos de vale;
e) cristas - formas aguçadas com vertentes simétricas cujas
declividades são superiores a 45%;
f ) alvéolos - vales de fundos planos com declives menores
do que 5% oriundos de acumulação de sedimentos aluviais
e coluviais;
g) zona de vida silvestre - é a área onde a proteção é essencial,
tanto para a sobrevivência de espécies da fauna e flora da biota
regional consideradas vulneráveis, endêmicas ou ameaçadas
de extinção, quanto para os biotipos raros de significado
regional ou nacional;
h) sistema de Terra I - Platô da Serra de Baturité sub-setorizado em colinas, interfluvios tabulares e alvéolos abrangendo
uma área de 11.240 hectares;
i) sistema de Terra II - encosta ocidental sub-úmida da Serra, sub-setorizada em colinas e vales alargados com área de
6.935 hectares;
j) sistema de Terra III - sucessão de cristas e vales em forma
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de V com área de 1.250 hectares;
k) sistema de Terra IV - Encosta oriental úmida da Serra
sub-setorizada em colinas, lombadas e alvéolos com área de
12.980 hectares;
l) sistema de Terra V - cristas e colinas separadas por vales
em V com área de 375 hectares.
Art. 6º. A construção, instalação, ampliação e funcionamento
dos estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetivamente ou potencialmente
poluidoras, bem assim, os empreendimentos capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental na APA
da Serra de Baturité, dependerão de prévio licenciamento
da SEMACE, sem prejuízo de outras licenças legalmente
exigíveis a nível federal e municipal, em consonância com o
disposto na Lei n.° 11.411, de 28 de dezembro de 1987, c/c
Lei Federal n.° 6.938, de 31 de agosto de 1981 e seu Decreto
regulamentador n.° 99.274, de 06 de junho de 1990.
§ 1°. Os prejuízos urbanísticos ou qualquer projeto de infraestrutura turística, bem como loteamentos, só serão implantados mediante aprovação prévia da SEMACE, que poderá
inclusive, dependendo da magnitude do empreendimento,
determinar a realização do Estudo de Impacto Ambiental
- EIA para fins de licenciamento.
§ 2°. Exigir-se-á a realização de EIA, e respectivo RIMA,
a critério da SEMACE para a implantação de obras e/ou
atividades arroladas no art. 2° da Resolução do CONAMA
n.° 001/86, e ainda para todo e qualquer empreendimento
que implique na substituição de uma dinâmica natural por
outras mais agressiva, a exemplo: loteamento de uso urbanorural, exploração de recursos vegetais e minerais, implantação
de infra-estrutura viária e de rede elétrica, projetos agrícolas
de maior envergadura, implantação de empreendimentos
hoteleiros para fins turísticos e de lazer.
§ 3°. A concessão de Alvarás pelas Prefeituras Municipais,
na área de circunscrição da APA da Serra de Baturité, para
construções em áreas de qualquer dos Sistemas de Terra desta
IN, estarão condicionados à anuência prévia da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.
§ 4°. Os projetos de urbanização que, por suas características,
possam provocar deslizamento do solo e outros processos
erosivos acentuados não terão sua execução autorizada pela
SEMACE.
Art. 7°. Os proprietários de imóveis urbanos ou rurais na área
de influência da APA da Serra de Baturité estão sujeitos às restrições de uso por lei definidas, podendo, no entanto, mencionar
o nome desta Unidade de Conservação na placa indicadora
da propriedade, na promoção de atividades turísticas e como
indicação da procedência dos produtos nela originados, desde

que não configurada hipótese de agressão ambiental.
Art. 8°. A SEMACE, em articulação com as Prefeituras
Municipais de Aratuba, Baturité, Guaramiranga, Mulungu,
Pacoti, etc., e como os órgãos federais integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, promoverá um
intercâmbio regular de informações sobre as diretrizes, programas e textos legais relativos à conservação e ao fomento
de vida animal e vegetal, a fim de uniformizar procedimentos
e ações quanto:
I - proibição total ou parcial, temporária ou não, para caça
científica e amadorista de espécies ameaçadas de extinção,
a exemplo: Periquito-de-cara-suja, Araponga, Pintassilgo,
Curió, Coandu, Gato Maracajá Peludo, Veado Capoeiro,
Paca, etc;
II - preservação de florestas e demais formas de vegetação natural
que por sua localização ou características ecológicas, mereçam
tratamento especial, a exemplo: Guabiraba, Pau d’árco roxo, Pau
d’árco amarelo, Barriguda, Pau d’óleo, Paraíba, etc.
§ 1°. A SEMACE, em articulação com as respectivas Prefeituras Municipais na área de circunscrição da APA, desenvolverá
Programas de Educação Ambiental, visando orientar e assistir
aos proprietários de imóveis rurais e urbanos, a fim de que os
objetivos definidos por lei sejam plenamente atingidos.
§ 2°. Nas Zonas de Vida Silvestre, assim declaradas por ato
do Poder Público Estadual e/ou Municipal, não será permitida atividade degradadora ou potencialmente causadora de
degradação ambiental, inclusive o porte de armas de fogo e
artefatos ou instrumentos e destruição da biota, bem como
a construção de edificações, exceto as destinadas à realização
de pesquisas.
§ 3°. Objetivando a defesa de espécies da flora e fauna da
APA da Serra de Baturité, a SEMACE fomentará estudos
para implantação de estações experimentais e de viveiros e
criadouros artificiais de espécies ameaçadas de extinção.
§ 4°. Entenda-se por viveiro ou criadouro artificial a área
especialmente preparada e delimitada com instalações próprias, onde as espécies da flora e fauna tenham condições
adequadas para se desenvolver.
Art. 9°. Ficam declaradas como áreas sob proteção especial,
em todos os Sistemas de terra:
a) topos de colinas, cristas e lombadas bem como o terço
superior das vertentes presentemente florestadas e que apresentem declividade superiores a 46%, equivalente a 250°;
b) as coberturas florestais ao longo dos cursos dágua em faixa
marginal, cuja largura mínima seja de 30 (trinta) metros para
os cursos d’água com menos de 10 (dez) metros de largura
e 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água com até 50
(cinqüenta) metros de largura;
c) as nascentes fluviais permanentes ou sazonais em qualquer
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situação topográfica, terão a cobertura mantida numa faixa
mínima de 50 (cinqüenta) metros a partir de suas margens,
de modo a proteger, em cada caso, a bacia de drenagem;
d) os mananciais que formam quedas d’água, cachoeiras e
corredeiras passíveis de serem utilizadas para fins de lazer
ou recreação.

Parágrafo único. A Administração da APA será exercida pela
SEMACE que poderá, para execução das medidas de guarda
e fiscalização, designar, um servidor público estadual como
administrador, bem como celebrar convênios com órgão da
Administração Pública e/ou entidades ambientalistas não
governamentais.

Art. 10. Ficam declaradas como áreas caracterizadas por
restrições decrescentes de uso:
a) colinas e lombadas dos Sistemas de Terra I e IV que têm
apresentado problemas de erosão acelerada (derretidos) em
função da incorporação de novas terras ao sistema de produção de bananicultura;
b) lavoura de subsistência como milho e feijão no Sistema
de Terra II em vertentes com declividades superiores a 36%
equivalente a 20°.

Fortaleza, 22 de março de 1991.

Art. 11. Constituem atividades a serem encorajadas ou
incentivadas na área de abrangência da APA da Serra de
Baturité:
a) as práticas de reflorestamento através da utilização de
espécies nativas e/ou exóticas úteis e outras grandes árvores
passíveis de comercialização;
b) nos locais passíveis de rupturas de equilíbrio dos Sistemas
de Terra I e IV, a substituição da bananicultura por outras
culturas perenes e/ou anuais de rentabilidade comprovada;
ou restringir-se a expansão dessa lavoura as propriedades que
utilizem técnicas conservacionistas associando-a ao plantio
de frutíferas de grande porte;
c) a substituição de lavouras de subsistência de ciclo curto
do Sistema de Terra II, por outras culturas perenes e de
rentabilidade assegurada;
d) manter os Sistemas de Terra III e V no estágio atual de
conservação da vegetação e dos demais recursos naturais
renováveis, considerando-se como Zona de Conservação da
Vida Silvestre;
e) estimular toda programação vinculada com a Educação
Ambiental, envolvendo as comunidades rurais e urbanas
e zelando pela estética da paisagem e pela preservação da
qualidade ambiental.
Art. 12. A SEMACE como órgão supervisor, administrador
e fiscalizador da APA da Serra de Baturité, caberá, dentre
outras atribuições:
I - estimular as atividades de pesquisa científica no âmbito
do espaço geográfico circunscrito à APA;
II - manter um sistema de monitoramento ambiental;
III - incentivar e orientar aos Municípios na área de circunscrição da APA para que sejam incorporados em seus planos,
programas e legislação, em especial quando da definição
do Plano Diretor, as diretrizes estabelecidas no Decreto da
instituição da APA e nesta Instrução Normativa, de forma a
que haja uma uniformidade de procedimentos.

ANTÔNIO RENATO LIMA ARAGÃO
Superintendente da SEMACE

***

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02,
DE 15 DE OUTUBRO DE 1999.
O Superintendente da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no arts. 5° e 8°, do
Decreto no 25.355, de 26 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1º. Expedir a presente Instrução Normativa - IN, que
define normas para o gerenciamento da Área de Proteção
Ambiental - APA da Lagoa do Uruaú, visando compatibilizar
a utilização dos recursos naturais com a proteção da biodiversidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável
da região.
Art. 2º. Nos termos desta IN e para os fins previstos no Decreto no 25.355/99, fica a APA da Lagoa do Uruaú, dividida
em três zonas distintas, conforme estabelecido no documento
“Diagnóstico e Zoneamento Ambiental da APA da Lagoa
do Uruaú”, elaborado pelo Instituto de Estudos, Pesquisas e
Projetos da UECE - IEPRO, em convênio com a SEMACE,
a seguir especificadas:
I - Zona I - Zona de Proteção Ambiental - ZPA - compreende
uma área de 2,7395 km2 - São espaços onde a preservação
é essencial, composta por campos de dunas (móveis, fixas e
semi-fixas), que possuem além do valor paisagístico, condições ambientais que possibilitam a sobrevivência de espécies
da biota regional;
II - Zona II - Zona de Proteção dos Recursos Hídricos
- ZPRH - compreende uma área de 4,7304 km2 - São
espaços destinados à proteção dos recursos hídricos e suas
faixas de proteção legal, que possuem alto valor recreativo
e ecológico;
III - Zona III - Zona de Uso Extensivo - ZUE - compreende
uma área : 19,2559 km2 - São espaços onde é permitida a
ocupação ordenada do território, compreendendo as áreas
dos tabuleiros, parcialmente alteradas pela ação antrópica;
Art. 3º. O documento que trata do artigo 2º encontra-se no
Departamento Florestal e na Biblioteca da SEMACE, onde
pode ser consultado.
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Art. 4º. A aplicação das normas de que trata esta IN dar-se-á
sem prejuízo das disposições previstas em leis, regulamentos
e demais legislações complementares que visam à defesa do
meio ambiente.
Art. 5º. A Licença Ambiental para o exercício de atividades
na APA da Lagoa do Uruaú, conforme previsto no Art. 9o
da Lei Estadual no 11.411, de 28/12/87 somente será concedida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE ou seus delegados, observadas as normas contidas
nesta Instrução Normativa.
Art. 6º. O acompanhamento das atividades desenvolvidas
na APA da Lagoa do Uruaú, bem como o controle e a fiscalização das disposições contidas nesta IN serão exercidas
pela SEMACE/Comitê Gestor. Para esse fim, a SEMACE
se articulará, mediante convênios, com órgãos municipais,
estaduais, federais e entidades de natureza civil.
DAS ATIVIDADES A SEREM PERMITIDAS OU INCENTIVADAS, RESTRINGIDAS OU PROIBIDAS, NA
APA DA LAGOA DO URUAÚ
Art. 7º. Ficam proibidas as seguintes atividades na APA da
Lagoa do Uruaú:
I - a instalação de bares e barracas nas Zonas I e II;
II - a utilização de “traillers” para lazer, comércio ou para
quaisquer outros fins, nas Zonas I, II e III;
III - a instalação de indústrias potencialmente poluidoras,
em toda área da APA e seu entorno num raio de 10 (dez
quilômetros);
IV - o uso de motos, bugres e de quaisquer outros tipos de
veículos automotores fora das trilhas preestabelecidas pela
SEMACE, nos campos de dunas da Zona I;
V - o u s o d e v e í c u l o s a u t o m o t o re s d e q u a lquer natureza, na Zona II, exceto veículos aquáticos;
VI - a atividade ou prática de “camping” nas Zonas I e
II, salvo as atividades de ecoturismo, autorizadas pelo
Comitê Gestor;
VII - o uso de agrotóxicos e defensivos agrícolas dos tipos
organoclorados e mercuriais;
VIII - supressão total ou parcial da cobertura vegetal de
áreas de preservação permanente e/ou reservas ecológicas e
a captura ou extermínio de animais silvestres de qualquer
espécie;
IX - a disposição de lixo ou aterros sanitários em todas as
zonas da APA, sem prévia consulta ao Comitê Gestor;
X - qualquer projeto de implantação de infra-estrutura
turística e parcelamento do solo em toda APA da Lagoa
do Uruaú, exceto na Zona III que somente poderá ser
efetivado mediante prévia autorização expressa do Comitê Gestor e licenciamento ambiental pela SEMACE;
XI - toda e qualquer atividade pesqueira que não seja artesanal,
devendo ser utilizadas na pesca apenas tarrafas e anzóis;
XII - novas ocupações e assentamentos rurais ou urbanos, em
toda a APA da Lagoa do Uruaú, salvo na Zona III, guardan-

do uma distância mínima de 30m (trinta metros) da lagoa,
considerando seu nível mais alto;
XIII - a utilização de água da Lagoa do Uruaú sem prévias
autorizações da Secretaria de Recursos Hídricos/COGERH, Comitê Gestor e licenciamento ambiental junto
à SEMACE.
§ 1º. Nas Zonas I e II somente poderão ser realizadas obras
de construção civil, após aprovação do Comitê e da SEMACE, desde que tenham por objetivo a preservação da APA
da Lagoa do Uruaú.
§ 2º. Depende de prévio licenciamento ambiental junto à
SEMACE a construção de abrigos para veículos aquáticos e
“decks”, na faixa de 30 (trinta) metros, compreendida entre o
nível mais alto d’água da Lagoa e a Zona III, desde que a área
não esteja vegetada ou não seja passível de reflorestamento,
devendo os projetos serem aprovados pelo Comitê Gestor
e pela SEMACE.
§ 3º. Ecoturismo é um segmento da atividade turística que
utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural,
incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente,
promovendo o bem estar das populações envolvidas.
Art. 8º. O controle e a regulamentação do trânsito terrestre e
aquático em todas as zonas deverá ser efetuado pelo Comitê
Gestor que, para esse fim, se articulará mediante convênios
com órgãos municipais, estaduais e federais.
Parágrafo Único. Fica vedada a circulação de transportes
coletivos, em toda a APA da Lagoa do Uruaú, exceto para
utilização em linhas regulares e que sirvam à população ali
residente e atividades de educação ambiental previamente
aprovado pelo Comitê Gestor.
Art. 9º. Nas áreas florestadas inseridas na Zona III, poderá
ser autorizado o desmatamento, desde que sejam atendidas
as exigências da SEMACE.
Art. 10. As atividades de pesquisa científica deverão ser
estimuladas pelos órgãos competentes, mediante a prévia
aprovação do projeto pelo Comitê Gestor, e posterior homologação pela SEMACE.
DA PROTEÇÃO À COMUNIDADE
Art. 11. Fica estabelecida a fração mínima de 600 m2 (seiscentos metros quadrados) por módulo urbano, com até 50%
(cinqüenta por cento) de área do terreno utilizada para a
construção de residências.
Art. 12. O gabarito máximo de altura das edificações
será sempre de dois pavimentos, cuja edificação não poderá ultrapassar a altura de 10m (dez metros), contados
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a partir do nível de soleira (base), não considerando os
reservatórios d’água.
Art. 13. As ampliações ou novas construções somente serão
permitidas mediante a adoção de medida para o destino dos
esgotos, que não poderão despejar seus dejetos nas ruas, lagoa,
córregos, mar, ou a céu aberto.
§ 1º. Toda e qualquer construção residencial ou comercial
deverá ter fossa séptica, não sendo permitida a sua instalação
dentro da faixa de 30m (trinta metros) do nível mais alto da
lagoa, mediante apresentação de teste de absorção do solo
como condição para o prévio licenciamento ambiental.
§ 2º. As águas resultantes de esvaziamento de piscinas ou outros
reservatórios d’água, não poderão ser despejadas na Zona II.
Art. 14. As construções já existentes deverão atender igualmente o disposto no item anterior, no prazo máximo de
cento e oitenta (180) dias.
Art. 15. Os valores culturais da comunidade da APA da Lagoa
do Uruaú deverão ser preservados através de projetos e estudos
de educação ambiental, extensão rural, apoio ao artesanato e
organização comercial, supervisionados pelo Comitê Gestor.
Art. 16. Para toda e qualquer atividade pesqueira desenvolvida dentro dos limites desta APA deverá ser observada, rigorosamente, a legislação pertinente, e em especial a legislação
federal e estadual.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17. Qualquer mudança de uso ou finalidade de edificações somente será efetuada após prévia autorização do
Comitê Gestor.
Art. 18. Os restaurantes, bares, pousadas etc., atualmente
existentes, localizados na APA da Lagoa do Uruaú e que estão
em área proibida pela legislação ambiental, terão um prazo
de 180 (cento e oitenta) dias para serem retirados.
Art. 19. A infra-estrutura e os equipamentos destinados ao
atendimento de saúde e educação, sem prejuízo de outras
legislações pertinentes, não poderão funcionar em edificações
que estejam em desacordo com esta IN, ou ser acrescidos
novos pontos que venham conflitar com estas normas.
Art. 20. É proibida, nas zonas I e II da APA, a fixação de “outdoors”, luminosos, anúncios ou qualquer outra forma de comunicação visual, que venham comprometer a harmonia arquitetônica
da área, com exceção das placas de educação ambiental.
Art. 21. O Comitê Gestor deverá elaborar e executar junto com
a SEMACE, o Plano de Gestão da APA da Lagoa do Uruaú, que

deverá conter aspectos de preservação e de desenvolvimento.
Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir
da data de sua publicação.
Fortaleza, 15 de outubro de 1999.
ANTÔNIO RENATO LIMA ARAGÃO
Superintendente da SEMACE

***

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03,
DE 15 DE OUTUBRO DE 1999.
O Superintendente da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, no uso das
atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no art. 8°
do Decreto n.° 24.957, de 05 de junho de 1998 alterado pelo
Decreto n.° 25.355, de 26 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1°. Expedir a presente Instrução Normativa - IN que
define normas para o gerenciamento da Área de Proteção
Ambiental - APA do PECÉM, visando compatibilizar a
proteção da área com o desenvolvimento possibilitando às
comunidades nativas o exercício de suas atividades dentro
dos padrões culturais historicamente estabelecidos.
Art. 2°. Ns termos desta IN para os fins previstos no Decreto
n.º 24.957, de 05 de junho de 1998, fica a APA do Pecém
dividida em 02 (duas) zonas distintas, conforme estabelecido
no documento Diagnóstico e Zoneamento Ambiental da
APA do Pecém, elaborado pelo Instituto de Estudos, Pesquisa
e Projetos da UECE - IEPRO, em convênio com a SEMACE,
a seguir especificadas:
I - Zona I - Zona de Proteção Ambiental - ZPA - ocupa uma
área de 35,3923 ha. É uma área de grande importância e, ao
mesmo tempo, de grande fragilidade em termos de recursos
naturais, compreendendo as dunas fixas, semi-fixas e móveis,
bem como a Lagoa do Pecém e suas áreas marginais, de alto
valor ecológico;
II - Zona II - Zona de Uso Controlado - ZUC - ocupa uma
área de 87,4083 ha. É uma área constituída por dunas já ocupadas pelo processo de urbanização, formando o setor norte
da APA, mais próximo ao mar, fator preponderante para a
sua ocupação, bem como por áreas já antropizadas, através
de desmatamentos, urbanização e introdução de culturas.
Art. 3°. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE dispõe do Mapeamento, Diagnóstico e Zoneamento Ambiental da APA do Pecém, documentos integrantes
desta IN, para consulta pelos interessados.
Art. 4°. A aplicação das normas de que trata esta IN dar-se-á
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sem prejuízo das disposições previstas em leis, regulamentos
e demais legislações complementares que visam à defesa do
meio ambiente.
Art. 5°. O Licenciamento Ambiental para exercício de atividades na APA do Pecém, conforme previsto no art. 4° do
Decreto n.° 24.975, de 05 de junho de 1998, alterado pelo
Decreto n.º 25.355, de 26 de janeiro de 1999, somente
será concedido pela Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, observadas as normas contidas nesta
Instrução Normativa.
Art. 6°. O acompanhamento das atividades desenvolvidas
na APA do Pecém, bem como o controle e a fiscalização das
disposições contidas nesta IN serão exercidas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.
DAS ATIVIDADES A SEREM PERMITIDAS OU INCENTIVADAS, RESTRINGIDAS OU PROIBIDAS NA
APA DO PECËM
Art. 7º. Ficam proibidas as seguintes atividades na APA do
Pecém:
I - novas ocupações e assentamentos na APA, salvo na Zona
II e mediante licenciamento ambiental;
II - a instalação de bares, barracas de praia, a utilização de
trailers para lazer, comércio ou para quaisquer outros fins,
atividade ou prática de recreação e/ou camping nas Zonas
I e II, salvo as atividades de ecoturismo, autorizadas pela
SEMACE;
III - o uso das lanchas e jet sky e de quaisquer outros tipos
de veículos náuticos automotores na Lagoa do Pecém;
IV - a instalação de indústrias potencialmente poluidoras,
em toda área da APA;
V - o uso de motos, bugres, e de quaisquer outros tipos de
veículos automotores nos campos das dunas da Zona I;
VI - o uso de agrotóxicos e defensivos agrícolas dos tipos
organoclorados e mercuriais em toda a área da APA;
VII - supressão total ou parcial da cobertura vegetal e a captura ou extermínio de animais silvestres de qualquer espécie
em toda APA, salvo as atividades autorizadas pela SEMACE
na Zona II;
VIII - a disposição de lixo ou aterros sanitários em todas as
zonas da APA;
IX - todo e qualquer projeto de implantação de infra-estrutura turística e parcelamento do solo na Zona I;
X - toda e qualquer atividade pesqueira na Lagoa do
Pecém.
Art. 8º. O controle do trânsito em todas as zonas deverá ser
efetuado pelo Comitê Gestor.
Art. 9º. As atividades de pesquisa científica deverão ser
estimuladas pelos órgãos competentes, mediante a prévia

apresentação de projeto ao Comitê Gestor, e posterior homologação pela SEMACE.
DA PROTEÇÃO À COMUNIDADE
Art. 10. Fica estabelecida a fração mínima de 600 m2 (seiscentos metros quadrados) por módulo urbano, com até 50 %
(cinquenta por cento) de área construída para residência.
Art. 11. O gabarito máximo de altura das edificações não
poderá exceder 02 (dois) pavimentos e a edificação não
poderá ultrapassar a altura de 10 (dez) metros, contados a
partir do nível de soleira (base).
Art. 12. As ampliações ou novas construções somente serão
permitidas mediante a adoção de medidas para o destino
dos esgotos que não poderão despejar seus dejetos nas ruas,
córregos, mar, ou a céu aberto.
Parágrafo Único. Toda e qualquer construção deverá ter fossa
séptica, não sendo permitida a sua instalação com menos
de 30 m (trinta metros) de distância do poço (cisterna) de
abastecimento de água potável.
Art. 13. As construções já existentes deverão igualmente
atender o disposto no item anterior.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14. Qualquer matança de uso ou finalidade de edificações somente será efetuada após prévia autorização da
SEMACE, bem como as reformas e ampliações.
Art. 15. É proibida, em toda a extensão da APA, a fixação de
outdoors, luminosos, anúncios ou qualquer outra forma de
comunicação visual em fachadas de prédios, ou muros, que
venham comprometer a harmonia arquitetônica da área.
Art. 16. O Comitê Gestor, deverá elaborar e executar
juntamente com a SEMACE o Plano de Gestão da APA
que deverá integrar os aspectos de preservação com os de
desenvolvimento.
Art. 17. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da
data de sua publicação. Fortaleza, 15 de outubro de 1999.
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE

***
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PORTARIA Nº 31, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1999.
Dispõe sobre a formação e composição do Comitê Gestor da APA da Serra de Aratanha.
O Superintendente da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente – SEMACE, no uso das atribuições legais que lhe
confere o art. 9º da Lei Estadual nº 11.411, de 28.12.87, com
base no art. 5º do Decreto Estadual nº 25.355, de 26.01.99,
RESOLVE:
Art. 1º. Constituir o Comitê Gestor da Área de Proteção
Ambiental da Serra de Aratanha como instância consultiva
para o planejamento estratégico da Unidade.
Art. 2º. A Presidência do Comitê Gestor da APA da Serra de
Aratanha será exercida pelo Superintendente da SEMACE e
terá como suplente seu substituto legal.
Art. 3º. O Comitê Gestor da APA da Serra de Aratanha será
composto pela Presidência e pelos seguintes membros:
I - pela Prefeitura Municipal de Pacatuba (Departamento
de Turismo)
Titular: Rinaldo Mota Ponte
Suplente: Luiz Odaques Moura Cavalcante
II - pela Associação Cultural para o Desenvolvimento do
Turismo:
Titular: Francisco Milton Ribeiro as Silva
Suplente: Tarcísio Mariano da Silva – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacatuba
III - pela Prefeitura Municipal de Guaiúba:
Titular: Iran Holanda Nogueira
Suplente: Sinval Leite Filho
IV - pelo Juizado da Infância – Conselho Tutelar (Guaiúba):
Titular: Francisco Josué Albano
Suplente: Ademar Rocha Benevides
V - pela Secretaria de Agricultura de Guaiúba:
Titular: Valesk de Castro Rebouças Holanda
Suplente: Adriano Júnior
VI - pela Secretaria de Infra-estrutura de Maracanaú – Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente:
Titular: Francisco Renato Miranda Mourão
Suplente: Ana Rosa Sales Cabral
VII - pelo Instituto de Estudos, Pesquisa, Projetos e Assessoria Municipal de Maranguape – Comissão Municipal de
Educação:
Titular: Edinaldo Severiano de Oliveira Filho
Suplente: Maria de Fátima Façanha Farias
VIII - pela União das Entidades Comunitárias de Maranguape:
Titular: Antônio Wilson da Silva
Suplente: Antônio Carlos Ferreira do Nascimento
IX - pelo Ministério Público – Promotoria de Justiça de
Juizado Especial da Comarca de Fortaleza:

Titular: Ana Maria Gonçalo Bastos de Alencar
Suplente: Maria do Carmo de Oliveira Damasceno
X - pela Federação das Industrias do Estado do Ceará
– FIEC:
Titular: Fernando Cirino Gurgel
Suplente: Eduardo de Castro Bezerra Neto
Art. 4º. O Regimento Interno do Comitê Gestor da APA da
Serra de Aratanha, especificando suas competências, funcionamento e atribuições deverá ser analisado pelo Comitê e
cujo teor será publicado no Diário Oficial do Estado, através
de Portaria desta Superintendência.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Fortaleza, 26 de fevereiro de 1999.
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE

***

PORTARIA Nº 172/99,
DE 21 DE SETEMBRO DE 1999.
Dispõe sobre a formação e composição do
Comitê Gestor da Área de Proteção Ambiental
– APA – da Lagoa do Uruaú.
O Superintendente da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente – SEMACE, no uso das atribuições legais que lhe
confere o art. 9º da Lei Estadual nº 11.411, de 28.12.87,
com base nos arts. 5º e 9º do Decreto Estadual nº 25.355,
de 26.10.99,
RESOLVE:
Art. 1º. Constituir o Comitê Gestor da Área de Proteção
Ambiental – APA – da Lagoa do Uruaú como instância
consultiva par o planejamento estratégico da Unidade.
Art. 2º. A Presidência do Comitê Gestor da APA da Lagoa
do Uruaú será exercida pelo Superintendente da SEMACE e
terá como suplente o Gerente do Departamento Florestal.
Art. 3º O Comitê Gestor da APA da Lagoa do Uruaú será
composto pela Presidência e pelos seguintes membros:
I - pela Procuradoria Geral de Justiça:
Titular: Isrtes Meyre Gondim Pinheiro
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Suplente: Francimauro Gomes Ribeiro
II - pela Prefeitura Municipal de Beberibe:
Titular: Pedro Colaço Martins.
Suplente: Maria Lúcia Ramalho Martins.
III - pela Associação Comunitária do Desenvolvimento de
Ponta D’Água I:
Titular: Luiz Soares da Cunha.
Suplente: José Maria da Silva.
IV - pela Associação Comunitária dos Moradores de Ponta
D’Água II:
Titular: Maria Socorro Soares Pinheiro.
Suplente: Francisco Eudes Soares Pinheiro.
V - pela Associação Comunitária dos Moradores de Ponta
D’Água III:
Titular: Maria Ireuda da Silva Gomes
Suplente: Zacarias Pereira da Silva
VI - pela Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Cumbe:
Titulr: Jocicleide Pereira do Nascimento
Suplente: Francisca Silvaneide Moreira dos Santos
VII - pela Associação dos Moradores dos Sítios do Meio e
Comunidades Vizinhas
(Carrapicho):
Titular: Raimundo de Aquino Rocha
Suplente: Maria do Socorro de Aquino Rocha.
VIII - pela Associação Beneficiente, Esportiva e Comunitária
de Caetano:
Titular: Raimundo Ângelo Barros
Suplente: José Benedito dos Santos.
IX - pelos Representantes dos Veranistas:
1. da Localidade de Chácaras do Uruaú:
Titular: Marcílio Barbosa Fiúza
Suplente: Sérgio Barbos Fiúza.
2. da Localidade de Condomínio Lagoa do Uruaú:
Titular: Ednilton Gomes Soares
Suplente: Walter Luiz Soares Hoelz
3. da Localidade de Carrapicho:
Titular: Everardo Moisés Ferreira
Suplente: Fábio Machado Rocha
4. da Localidade de Caetanos:
Titular: Miguel Filomeno Gomes Figueiredo
Suplente: Júlio Nogueira Militão Neto.
5. da Localidade de Ponta D’Água
Titular: Luiz Santos Neto
Suplente: Silvio Gentil Campos
6. da Localidade do Condomínio Lagoa do Uruaú II:
Titular: José Fernando Tibúrcio da Frota Filho
Suplente: Fernando Castro Macedo.
Art. 4º. O Regimento Interno do Comitê Gestor da APA da
Lagoa do Uruaú, especificando suas competências, funcionamento e atribuições deverá ser analisado pelo Comitê e cujo
teor será publicado no Diário Oficial do Estado, através de

Portaria desta Superintendência.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial
a Portaria SEMACE 95/99.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Fortaleza, 21 de setembro de 1999
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE

***

PORTARIA Nº 205/99,
DE 15 DE OUTUBRO DE 1999.
O Superintendente da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente do Estado do Ceará – SEMACE, no uso das
atribuições legais que lhe conferem o art. 9º da Lei Estadual
nº 11.411, de 28.12.87, o Decreto nº 24.959, de 05.06.98,
alterado pelo Decreto nº 25.355, de 26.10.99,
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar os regimentos internos das Áreas de Proteção Ambiental – APAs da Serra de Aratanha e da Lagoa do
Uruaú, cujos conteúdos são parte integrante desta Portaria,
ora publicados.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de
sua publicação.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Fortaleza - Ce, 15 de outubro de 1999.
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE
COMITÊ GESTOR DA LAGOA DO URUAÚ – BEBERIBE – CEARÁ
Regimento Interno
CAPITULO I
Dos objetivos do Comitê Gestor da APA da Lagoa do
Uruaú:
Art. 1º. O Comitê Gestor da APA da Lagoa do Uruaú no
Estado do Ceará, instituído através do art. 5º do Decreto nº
25.355, de 26.01.99, tem por objetivos:
I - proteger e desenvolver as comunidades bióticas nativas
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e os solos;
II - conservar a bacia e recursos hídricos, os remanescentes
de mata aluviais e os leitos naturais das águas pluviais;
III - proporcionar à população regional métodos e técnicas
aprimoradas ao uso do solo, de maneira a não interferir no
funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais, com ênfase na melhoria
da qualidade de vida dessas populações;
IV - ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação
ambiental;
V - desenvolver na população regional uma consciência
ecológica e conservacionista.
CAPITULO II
Da competência do Comitê Gestor
Art. 2º. O Comitê Gestor da APA da Lagoa do Uruaú terá
caráter consultivo e deliberativo dentro das funções especificas de sua competência no sistema de Gestão da APA da
lagoa do Uruaú.
Art. 3º.As decisões do Comitê serão homologadas pela
SEMACE, observando-se o disposto no parágrafo único do
artigo 12 deste regimento interno.
Art. 4º. Compete ao Comitê Gestor da APA da Lagoa do
Uruaú:
I - aprovar e modificar, por maioria absoluta, este Regimento
Interno;
II - exercer e divulgar os participantes da APA da Lagoa do
Uruaú em sua área de atuação, ou seja, a conservação da
biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e o conhecimento científico;
III - elaborar, aprovar e coordenar, de forma participativa, o
Plano de Gestão da APA da Lagoa do Uruaú, estabelecendo
prioridades, metodologias, cronogramas, parcerias e áreas
de atuação;
IV - realizar avaliações periódicas da situação da APA da
Lagoa do Uruaú;
V - identificar, promover e facilitar o acesso a recursos financeiros e tecnológicos junto à órgão públicos, instituições
financeiras e empresas privadas para projetos de interesse da
APA da Lagoa do Uruaú;
VI - promover a realização de diagnósticos sócio-ambientais
da área da APA da Lagoa do Uruaú, de modo a embasar a
definição de ações prioritárias;
VII - elaborar estratégias para divulgar a APA da Lagoa
do Uruaú, mantendo a comunidade informada sobre os
problemas identificados, proposta e ações tomadas para a
solução destes;
VIII - manifestar-se sobre os projetos, programas e empreendimentos na área da APA da Lagoa do Uruaú;
IX - analisar os projetos em áreas da APA da Lagoa do Uruaú
a serem encaminhados pela SEMACE;
X - instituir Comissões Especiais com finalidades e prazos
definidos;

XI - decidir os casos omissos deste Regimento.
CAPÍTULO III
Dos membros do Comitê Gestor
Art. 5º. O Comitê Gestor da APA da Lagoa do Uruaú é constituído por quinze (15) membros titulares e igual número de
suplentes, sendo três (03) membros representantes de órgãos
governamentais e doze (12) representantes das associações
civis que congregam os moradores nativos e veranistas da
APA, compondo-se de seis (06) de cada categoria.
Parágrafo único. O membros representativos dos órgãos
governamentais serão indicados através de portaria de seus
respectivos órgãos e os membros representativos das associações civis de moradores nativos e moradores veranistas, serão
indicados na forma de seus estatutos sociais.
Art. 6º. O cargo de membro do Comitê Gestor da APA da
Lagoa do Uruaú, não é remunerado sendo, porém considerado de relevante interesse público.
Art. 7º. A indicação de todos os representantes que compõem
o Comitê Gestor, será comunicado através de ofícios das
entidades a que pertencem, respectivamente.
Art. 8º. Cada associação civil indicará um membro efetivo e
um membro suplente, para a composição do Comitê.
Art. 9º. É o dever de cada membro do Comitê:
I - divulgar a APA da Lagoa do Uruaú, seus objetivos e
defender seus princípios em todas as ocasiões que lhe forem
possíveis;
II - exercer as funções para as quais tiver sido designado;
III - participar das reuniões, regular e ativamente, procurando
contribuir de forma objetiva e concreta para as soluções dos
problemas da APA;
IV - colaborar com as tarefas que lhe forem designadas pelo
Comitê ou pelo Presidente;
V - fazer-se representar pelo seu suplente em caso de impedimento;
VI - dar encaminhamento aos órgãos municipais responsáveis
pela fiscalização do meio ambiente;
Art. 10. Três ausências consecutivas não justificadas ou cinco intercaladas, darão ensejo a pedido de substituição dos
representantes à Instituição por ele representada.
Parágrafo único. Caso não haja manifestação da instituição
membro do Comitê, no prazo de 60(sessenta) dias, o assunto
será levado à discussão em reunião do Comitê, que deliberará
e proporá adequação dessa representação no Comitê.
CAPITULO IV
Da Presidência do Comitê Gestor
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Art. 11. A Presidência do Comitê Gestor da APA da Lagoa
do Uruaú será exercida pelo Superintendente da SEMACE, o
qual será substituído nas faltas e impedimentos pelo Gerente
do Departamento Florestal.
Art. 12. São atribuições do Presidente:
I - convocar e presidir as reuniões do Comitê, aprovando
a respectiva ordem do dia e promovendo as comunicações
correspondentes;
II - ordenar o uso da palavra, de forma a garantir o direito
de manifestação a todos os membros;
III - submeter à votação as matérias a serem decididas pelo
Comitê, intervindo na ordem dos trabalhos sempre que se
fizer necessário;
IV - designar relatores “ad referemdum” do Comitê;
V - assinar e fazer cumprir as deliberações do Comitê;
VI - despachar o expediente e dar conhecimento do seu
conteúdo ao Comitê;
VII - representar o Comitê da APA da Lagoa do Uruaú
perante a sociedade em geral e os órgãos Públicos, inclusive
judicialmente;
VIII - fazer cumprir esse Regimento;
IX - nomear o Secretário Executivo do Comitê, cujas funções
estão definidas no art. 13 deste regimento interno.
Parágrafo único. As decisões que não forem homologadas
pela SEMACE serão novamente levadas à reunião para discussão e, caso sejam novamente aprovadas, a SEMACE as
homologará obrigatoriamente.
Art. 13. A Secretaria Executiva do Comitê Gestor é vinculada à Presidência e exercida pelo Administrador da APA
sendo extra-responsável pela organização administrativa do
Comitê.

Gestor, e, a critério do Presidente, que poderá convocar uma
reunião extraordinária.
Art. 15. As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas
pelo Presidente, ou por solicitação de metade dos membros
do Comitê, de forma que os demais membros recebam a indicação da matéria a ser discutida e os documentos pertinentes
com pelo menos 15(quinze) dias de antecedência.
§ 1º. As reuniões do Comitê serão dirigidas pelo Superintendente da SEMACE ou, em sua ausência ou impedimento,
pelo Gerente do Departamento Florestal.
§ 2º. Sendo a reunião regularmente convocada e, não estando
presente o Superintendente da SEMACE ou seu substituto,
a reunião será presidida pelo membro efetivo mais idoso,
presente.
Art. 16. As reuniões do Comitê deverão obedecer à seguinte
ordem:
I - verificar o quorum;
II - aprovação da ata as seção anterior;
III - ordem do dia;
IV - expediente com indicação e propostas encaminhadas à
mesa, por escrito;
V - assuntos gerais.
Art. 17. Por requerimento de qualquer dos integrantes de
sessão e aprovação pela maioria, a ordem do dia poderá ser
invertida ou modificada.
Art. 18. Após as discussões, as matérias serão colocadas em
votação pelo Presidente.

CAPÍTULO V
Do funcionamento do Comitê Gestor

§ 1º. Terão direito a voto todos os membros ou seus suplentes,
quando os estiverem representando, cabendo ao Presidente,
em caso de empate, o voto de qualidade.

Art. 14. As reuniões do Comitê serão realizadas ordinariamente uma vez a cada três (03) meses e extraordinariamente
sempre que necessário.

§ 2º. Será considerada aprovada a matéria que obtiver a
maioria simples dos votos.

§ 1º. As reuniões convocadas com pelo menos 15(quinze)
dias de antecedência, por meio de comunicação expressa,
devidamente protocolada.
§ 2º. As reuniões serão realizadas, em primeira convocação,
com, no mínimo, dois terços dos seus membros efetivos ou
suplentes e em segunda convocação com a presença da metade mais um, dos membros efetivos ou de seus suplentes. Não
havendo número legal para a instalação da reunião em primeira convocação, esta se instalará em segunda convocação,
uma hora após, respeitando o quorum acima estabelecido.
§ 3º. Os projetos encaminhados pela SEMACE serão apreciados na primeira reunião ordinária subsequente do Comitê

Art. 19. O Comitê poderá convidar para participar de suas
reuniões, sem direito a voto nas deliberações, pessoas físicas
ou jurídicas,, públicas ou privadas, com atuação na área da
APA da Lagoa do Uruaú ou de interesse para as atividades.
Art. 20. De cada reunião deverá ser lavrada uma ata, devendo
a mesma ser submetida a aprovação na reunião subseqüente.
CAPÍTULO VI
Das disposições finais
Art. 21. Este Regimento Interno entrará em vigor na data
de sua assinatura e, os prazos nele contidos serão contados
a partir desta data.
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Fortaleza, 15 de outubro de 1999.
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE
COMITÊ DA APA DA SERRA DE ARATANHA-ESTADO DO CEARÁ
Regimento Interno
CAPÍTULO I
Dos objetivos do Comitê Gestor da APA da Serra de Aratanha:
Art. 1º. O Comitê da APA da Serra de Aratanha do Estado
do Ceará, tem por objetivo:
I - proteger as comunidades bióticas nativas, as nascentes
dos rios, as vertentes;
II - a conservação de remanescentes de Mata Atlântica, dos
leitos naturais das águas pluviais e das reservas hídricas;
III - proporcionar à população regional métodos e técnicas
aprimoradas ao uso do solo, de maneira anão interferir
no funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a
sustentabilidade dos recursos naturais e respeito às peculiaridades historico-culturais, econômicas e paisagísticas da
região, com ênfase em melhoria da qualidade de vida dessas
populações;
IV - ordenar o turismo ecológico e científico e cultural e as
demais atividades econômicas compatíveis com a conservação
ambiental;
V - desenvolver na população regional uma consciência
ecológica e conservacionista.
CAPÍTULO II
Da competência do Comitê Gestor.
Art. 2º. As decisões do Comitê serão homologadas pela
SEMACE.
Art. 3º. O Comitê Gestor da APA da Serra de Aratanha terá
caráter consultivo e deliberativo.
Art. 4º. Compete ao Comitê Gestor da APA da Serra de
Aratanha:
I - aprovar e modificar, por maioria absoluta, este Regimento
Interno;
II - decidir os casos omissos deste Regimento, cuja decisão
será consignada em ata;
III - exercer e divulgas os princípios da APA da Serra de
Aratanha em sua área de autuação, ou seja, a conservação
da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e o conhecimento científico;
IV - aprovar e coordenar o sistema de gestão da APA da Serra
de Aratanha em consonância com suas diretrizes;
V - elaborar, de forma participativa, o Plano de Gestão da

APA da Serra de Aratanha, estabelecendo prioridades, metodologias, cronogramas, parcerias e áreas de atuação;
VI - realizar avaliação periódica da situação da APA da Serra
de Aratanha;
VII - identificar, promover e facilitar o acesso a recursos financeiros e tecnológicos junto a órgãos públicos, instituições
financeiras e empresas privadas para projetos de interesse da
APA da Serra de Aratanha;
VIII - promover a realizaçãod e dignósticos sócio-ambientais
da área da APA da Serra de Aratanha, de modo a embasar a
definição de ações prioritárias;
IX - elaborar estratégia para divulgar a APA da Serra de
Aratanha, mantendo a comunidade informada sobre problemas identificados, propostas e ações tomadas para a
solução destes;
X - manifestar-se elaborar e acompanhar projetos e programas
relativos ao meio ambiente;
XI - manifestar-se sobre empreendimentos com rebatimento
significativo na área da APA da Serra de Aratanha.
XII - analisar e chancelar projetos em áreas da APA da Serra
de Aratanha a serem encaminhados ao Comitê;
XIII - instituir Comissões Espaciais com finalidades e prazos
definidos;
XIV - deliberar sobre os assuntos gerais do Comitê.
CAPÍTULO III
Dos membros do Comitê Gestor
Art. 5º. O Comitê Gestor da APA da Serra de Aratanha é constituído por cinco (05) membros governamentais e cinco (05) nãogovernamentais conforme estabelecido na Portaria nº 31/99.
Art. 6º. O cargo de membro do Comitê Gestor da APA da
Serra de Aratanha, não é remunerado sendo, porém considerado de relevante interesse público.
Art. 7º. O mandado dos membros do Comitê será de 02
(dois) anos, sendo permitida a recondução.
Parágrafo único. A indicação dos representantes das organizações membros do Comitê e seus suplentes deverás ser
realizada através de ofício.
Art. 8º. Os membros do Comitê serão indicados segundo
os seguintes critérios:
I - os representantes das organizações governamentais pelos
titulares dessas organizações;
II - os representantes das organizações não-governamentais
(ONGs) do Estado, tanto sociais como ambientalistas, legalmente constituídas, serão escolhidos por critérios de trabalho
realizados na APA e julgados pela SEMACE;
III - juntamente com os membros titulares devem ser indicados seus respectivos suplentes.
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Art. 9º. É o dever de cada membro do Comitê:
I - divulgar a APA da Serra de Aratanha, seus objetivos e
defender seus princípios em todas as ocasiões que lhe forem
possíveis;
II - exercer as funções para as quais tiver sido designado;
III - participar das reuniões, regular e ativamente, procurando
contribuir de forma objetiva e concreta para as soluções dos
problemas da APA;
IV - colaborar com as tarefas que lhe forem designadas pelo
Comitê ou pelo Presidente;
V - fazer-se representar pelo seu suplente em caso de impedimento;
VI - dar encaminhamento aos órgãos municipais responsáveis
pela fiscalização do meio ambiente.
Art. 10. Três ausências consecutivas não justificadas ou cinco intercaladas, darão ensejo a pedido de substituição dos
representantes à Instituição por ele representada.

responsável pela organização administrativa do Comitê.

Parágrafo único. Caso não haja manifestação da Instituição
membro do Comitê, no prazo de 60(sessenta) dias, o assunto
será levado à discussão em reunião do Comitê, que deliberará
e proporá adequação dessa representação no Comitê.

Art. 15. As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas
pelo Presidente, ou por solicitação de metade dos membros
do Comitê, de forma que os demais membros recebam a indicação da matéria a ser discutida e os documentos pertinentes
com pelo menos 10(dez) dias de antecedência.

CAPÍTULO IV
Da Presidência do Comitê Gestor
Art. 11. A Presidência do Comitê Gestor da APA da Serra de
Aratanha será exercida pelo Superintendente da SEMACE, o
qual será substituído nas faltas e impedimentos pelo Gerente
do Departamento Florestal da SEMACE.
Art. 12. São atribuições do Presidente:
I - convocar e presidir as reuniões do Comitê, aprovando
a respectiva ordem do dia e promovendo as comunicações
correspondentes;
II - ordenar o uso da palavra, de forma a garantir o direito
de manifestação a todos os membros;
III - submeter à votação as matérias a serem decididas pelo
Comitê, intervindo na ordem dos trabalhos sempre que se
fizer necessário;
IV - designar relatores “ad referendum” do Comitê;
V - assinar e fazer cumprir as deliberações do Comitê;
VI - despachar o expediente e dar conhecimento do seu
conteúdo ao Comitê;
VII - representar o Comitê da APA da Serra de Aratanha
perante a sociedade em geral e os órgãos Públicos, inclusive
judicialmente;
VIII - fazer cumprir esse Regimento;
IX - resolver “ad referendum” do Comitê Gestor é vinculada
à Presidência e exercida pelo Administrador da APA sendo
responsável pela organização administrativa do Comitê.
Art. 13. A Secretaria Executiva do Comitê Gestor é vinculada
à Presidência e exercida pelo Administrador da APA sendo

CAPÍTULO V
Do funcionamento do Comitê Gestor
Art. 14. As reuniões do Comitê serão realizadas ordinariamente uma vez a cada três (03) meses e extraordinariamente
sempre que necessário.
§ 1º. As reuniões convocadas com pelo menos 15(quinze)
dias de antecedência, por meio de comunicação expressa,
devidamente protocolada.
§ 2º. As reuniões serão realizadas, em primeira convocação,
com, no mínimo, dois terços dos seus membros efetivos ou
suplentes. Em segunda convocação com no mínimo um
terço deles.

Art. 16. As reuniões do Comitê deverão obedecer à seguinte
ordem:
I - verificar o quorum;
II - aprovação da ata da sessão anterior;
III - ordem do dia;
IV - expediente com indicação e propostas encaminhadas à
mesa, por escrito;
V - assuntos gerais.
Art. 17. Por requerimento de qualquer dos integrantes de
sessão e aprovação pela maioria, a ordem do dia poderá ser
invertida ou modificada.
Art. 18. É direito de cada membro do Comitê Gestor:
I - requerer a inversão ou modificação da ordem do dia na
reunião do Comitê Gestor;
II - suscitar as questões de ordem;
III - apresentar, promover, elaborar e acompanhar projetos
de acordo com os objetivos da APA da Aratanha;
IV - votar acerca das matérias da pauta do dia, colocadas
pelo Presidente;
V - sugerir propostas a serem submetidas à apreciação r
votação do Comitê.
Art. 19. As questões de ordem, destinadas a ordenamento
dos trabalhos, poderão ser suscitadas por qualquer membro,
mediante a indicação do dispositivo regimental em que se
fundamentam e serão decididas pelo Presidente.
Art. 20. Após esgotadas as discussões, as matérias serão co-
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locadas em votação pelo Presidente, em caso se empate, o
voto de qualidade.
§ 1º. Terão direito a voto todos os membros e seus suplentes,
quando os estiverem representado, cabendo ao Presidente,
em caso de empate, o voto de qualidade.
§ 2º. Será considerada aprovada a matéria que obtiver a
maioria simples dos votos
Art. 21. O Comitê poderá convidar para participar de suas
reuniões, sem direito a voto nas deliberações, pessoas físicas
ou jurídicas, publicas ou privadas, com atuação na área
da APA da serra de Aratanha ou de interesse para as suas
atividades.
Art. 22. De cada reunião deverá ser lavrada uma ata, devendo
a mesma ser submetida a aprovação na reunião subseqüente.
CAPÍTULO VII
Das Disposições finais
Art. 23. Este regimento Interno entrará em vigor na data
da sua assinatura.
Fortaleza, 15 de outubro de 1999
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE

***

PORTARIA SEMACE Nº 057/2001,
DE 23 DE MARÇO DE 2001.
Dispõe sobre a formação e composição do
Comitê Gestor da Área de Proteção Ambiental
- APA da Serra de Baturité.
A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, através de seu Superintendente, no
uso de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 9º da
Lei Estadual nº 11.411, de 28.12.87, com base no art. 5º
do Decreto Estadual nº 20.956, de 18.09.90, alterado pelo
Decreto Estadual nº 24.958, de 05.06.98 c/c o art. 9º do
Decreto Estadual nº 25.355, de 26.01.99,
RESOLVE:
Art. 1º. Constituir o Comitê Gestor da Área de Proteção
Ambiental da Serra de Baturité como instância consultiva
para o planejamento estratégico desta Unidade de Conservação Estadual.

Art. 2º. A Presidência do Comitê Gestor da APA da Serra de
Baturité será exercida pelo Superintendente da SEMACE,
que na sua falta será substituído pelo Gerente desta Unidade,
o qual será Secretário Executivo nas reuniões.
Art. 3º. O Comitê Gestor da APA de Baturité será composto
pela Presidência e pelos seguintes membros:
I - representante dos prefeitos da APA da Serra de Baturité:
Júlio César Lima Batista;
II - representante dos Hotéis e Pousadas da APA da Serra de
Baturité: Francisco Fonteles Teixeira;
III - representante da Universidade Estadual do Ceará UECE: Manassés Claudino Fonteles;
IV - representante da Associação dos Amigos da Arte de
Guaramiranga: Luciano Gomes Bezerra;
V - representante da Fundação Terra: Nádia Helena Oliveira Almeida;
VI - representante do Ministério Público Estadual: Ricardo
Maia de Oliveira;
VII - representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:
José dos Anjos Santos;
VIII - representante da Federação das Associações Comunitárias de Palmácia: Francisco Gerardo Martins;
IX - representante da Comunidade de Raposa - Baturité:
José Raimundo Marques dos Santos;
X - representante dos Veranistas: Lúcio Gonçalo de
Alcântara;
XI - representante dos Veranistas: Francisco Assis Machado
Neto;
XII - representante dos Veranistas: Roberto Proença Macêdo;
XIII - representante dos Moradores: Luiz de França Leitão
Arruda;
XIV - representante dos Moradores: José Camilo Aguiar
Junior;
XV - representante dos Moradores: Marcos José de Arruda Garcia.
Art. 4º. O Regimento Interno do Comitê Gestor da APA da
Serra de Baturité, especificando suas competências, funcionamento e atribuições deverá ser analisado pelo Comitê e
cujo teor será publicado no Diário Oficial do Estado, através
de Portaria desta Superintendência.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial
a Portaria - SEMACE nº 48/99 de 29 de março de 1999.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Fortaleza, 23 de março de 2001.
Antônio Renato Aragão
SUPERINTENDENTE
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PORTARIA Nº 171, DE 15 DE AGOSTO DE 2001.
Dispõe sobre a formação e composição do
Comitê Gestor da Área de Proteção Ambiental
– APA do Lagamar do Cauípe.
A Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, através de seu Superintendente, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem o art. 9º da Lei Estadual
nº 11.411, de 28.12.87, c/c o art. 9º do Decreto Estadual
nº 25.355, de 26.01.99,

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
SUPRINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE, em Fortaleza, 15 de agosto de 2001.
Cleonice Almeida Pinto
SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

RESOLVE:
Art. 1º. Constituir o Comitê Gestor da Área de Proteção
Ambiental do Lagamar do Cauípe como instância consultiva
para o planejamento estratégico desta Unidade de Conservação Estadual.
Art. 2º. A Presidência do Comitê Gestor da APA do Lagamar
do Cauípe será exercida pelo Superintendente da SEMACE,
que na sua ausência será substituído pelo Gerente desta Unidade, o qual será Secretário Executivo nas reuniões.

LEI Nº 12.148, DE 29 DE JULHO DE 1993.
Dispõe sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 3º. O Comitê Gestor da APA do Lagamar do Cauípe
será composto pela Presidência e pelos seguintes membros
e suplentes:
I – representantes da Prefeitura Municipal de Caucaia: Joaquim Bento Cavalcante Filho e Edgar de Albuquerque Sá;
II – representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE: Ésio do Nascimento
e Silva e Francisco Tarcísio Leitão Lima;
III – representantes do Grupo de Interesse Ambiental – GIA:
Cláudia Maria de Souza Bezerra e Jacinta Maria de Castro
Teixeira;
IV – representantes da Associação dos Moradores e Pescadores da Barra do Cauípe: Luiz Natali Alves de Freitas e
Francisca Paulino de Freitas;
V – representantes da Associação Comunitária de Pirapora:
Maria Nair de Alcântara e Rita Maria de Alcântara Holanda;
VI – representantes da Associação Comunitária de Coqueiro: Antonia Suely de Góes Silva e Valdênia Ferreira dos
Santos;
VII – representantes da Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Tabuleiro Grande: Luiz Antonio Ferreira
da Silva e Maria de Fátima Silva;
VIII – representantes da Associação Comunitária dos
Agricultores e Pescadores de Pitombeiras: Marcos Moreira
Martins e Francisco Edison da Silva.

Art. 1°. Esta Lei institui as auditorias ambientais no Estado do
Ceará, visando a realização e estudos destinados a determinar
junto às pessoas jurídicas de direito público e privado: Nova
redação dada pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de 1997.
I - os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação ambiental, provocados por atividades descritas no art.
4° desta Lei;
II - as condições de operação e de manutenção dos equipamentos de controle de poluição;
III - as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e proteger a saúde humana;
IV - as medidas de capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e
equipamentos de proteção do meio ambiente e da saúde dos
trabalhadores das empresas potencialmente poluidoras;
V - a estimativa da qualidade do desempenho das funções de
gerenciamento ambiental, dos sistemas e dos equipamentos
utilizados por empresas ou entidades; Acrescido pela Lei n°
12.685, de 09 de maio de 1997.
VI - a verificação do encaminhamento que está sendo dado
às diretrizes e aos padrões da empresa ou entidade, objetivando preservar o meio ambiente e a vida. Acrescido pela Lei
n° 12.685, de 09 de maio de 1997.

Art. 4º. O Regimento Interno do Comitê Gestor da APA do
Lagamar do Cauipe, especificando suas competências, funcionamento e atribuições deverá ser analisado pelo Comitê e
cujo teor será publicado no Diário Oficial do Estado, através
de Portaria desta Superintendência.

Art. 2°. As auditorias ambientais serão realizadas por iniciativa da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, do Conselho Estadual do Meio Ambiente
- COEMA ou a partir de denúncia formulada por qualquer
cidadão ou entidade civil.
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§ 1°. As diretrizes e prazos para a realização de auditorias
ambientais serão fixados pela SEMACE, ouvido o Conselho
Estadual do Meio Ambiente - COEMA.
§ 2°. As diretrizes para a realização de auditorias ambientais
poderão incluir, entre outras, avaliações relacionadas aos
seguintes aspectos:
I - impacto sobre o Meio Ambiente provocado pelas atividades de rotina;
II - avaliação dos riscos de acidentes e dos planos de contingência para evacuação e proteção dos trabalhadores da empresa poluidora, quando necessária, e da população situada
na área de influência;
III - atendimento aos regulamentos e normas técnicas em
vigor no que refere aos aspectos mencionados nos incisos
anteriores;
IV - alternativas tecnológicas para redução dos níveis de
emissão de poluentes;
V - saúde dos trabalhadores da empresa poluidora e da população circunvizinha;
VI - gestão dos recursos naturais de forma racional; Acrescido
pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de 1997.
VII - avaliação, redução, reciclagem, transporte e armazenamento dos resíduos dentro e fora das instalações; Acrescido
pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de 1997.
VIII - seleção de novos métodos de produção e alteração
dos métodos existentes; Acrescido pela Lei n° 12.685, de 09
de maio de 1997.
IX - planejamento dos produtos (concepção, embalagem,
transporte, utilização e eliminação); Acrescido pela Lei n°
12.685, de 09 de maio de 1997.
X - prevenção e limitação dos acidentes causados no meio
ambiente; Acrescido pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de
1997.
XI - processos de emergência em caso de acidente do meio
ambiente; Acrescido pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de
1997.
XII - informação e formação do pessoal em gestão ambiental.
Acrescido pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de 1997.
§ 3°. Os procedimentos relacionados à elaboração das diretrizes para a realização das auditorias ambientais deverão
incluir consultas à comunidade afetada.
Art. 3°. As equipes que realizarão as auditorias ambientais
terão composição multidisciplinar, contando com profissionais e técnicos especialistas nas diversas áreas a que o
fato gerador da poluição ou degradação ambiental estiver
vinculado, inclusive sociais e econômicas.
§ 1°. Para efeitos do que dispõe no caput deste artigo, a SEMACE poderá firmar convênios com entidades profissionais
e instituições científicas e de pesquisa para obter auxílio a
nível de consultoria e de serviços.
§ 2°. Fica assegurado o livre acesso dos técnicos integrantes

das equipes de auditorias ambientais às empresas para cumprir o que dispõe a presente Lei.
Art. 4º. Para efeitos do que dispõe a presente Lei estão sujeitos
às auditorias ambientais as empresas ou atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras, entre as quais:
I - refinarias, oleodutos e terminais petrolíferos;
II - instalações portuárias;
III - instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas
e perigosas;
IV - instalações de processamento e disposição final de resíduos tóxicos ou perigosos;
V - estações de tratamento e sistemas de disposição final de
esgotos domésticos, hospitalares e industriais;
VI - indústrias petroquímicas, siderúrgicas, químicas, metalúrgicas, têxteis, de produtos alimentícios em geral;
VII - indústrias de beneficiamento de couros e peles;
VIII - indústrias de beneficiamento de oleaginosas;
IX - indústria de celulose e papel; Acrescido pela Lei n° 12.685,
de 09 de maio de 1997.
X - usinas de processamento de lixo; Acrescido pela Lei n°
12.685, de 09 de maio de 1997.
XI - as atividades de mineração; Acrescido pela Lei n° 12.685,
de 09 de maio de 1997.
XII - as barragens que acumulam acima de 200 milhões de
m3; Acrescido pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de 1997.
§ 1°. Sempre que constatadas quaisquer infrações deverão
ser realizadas auditorias trimestrais até a correção das irregularidades, independentemente da aplicação de penalidades
administrativas. Acrescido pela Lei n° 12.685, de 09 de maio
de 1997.
§ 2°. Devem realizar auditorias ambientais anuais atividades
constantes no caput do art. 4°. Acrescido pela Lei n° 12.685,
de 09 de maio de 1997.
Art. 5º. As auditorias ambientais serão periódicas ou ocasionais.
Parágrafo único. As auditorias periódicas serão realizadas
entre um intervalo máximo de 01 (um) ano e as ocasionais
sempre que solicitadas na forma do caput do art. 2º desta
Lei:
I - a auditoria ambiental deverá avaliar se as orientações
contidas no estudo prévio de impacto ambiental estão sendo
observadas e se os métodos de controle ambiental são eficazes;
Acrescido pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de 1997.
II - realizar-se-á a auditoria ambiental às expensas da empresa
e/ou do empreendedor. Acrescido pela Lei n° 12.685, de 09
de maio de 1997.
Art. 6º. Todos os documentos relacionados às auditorias ambientais, incluindo diretrizes específicas e o currículo dos técnicos responsáveis por sua realização, serão acessíveis à consulta pública.
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§ 1°. Os auditores deverão ter: Acrescido pela Lei n° 12.685,
de 09 de maio de 1997.
I - conhecimento adequado dos setores e áreas sobre as quais
incidirá a auditoria;
II - conhecimento e experiência em matéria e gestão de
ambiente e questão técnicas de ambiente e regulamentares
relevantes;
III - a necessária formação e competência específicas para
condução de auditoria.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas
administrativas cabíveis, visando o pleno cumprimento do
que dispõe a presente Lei.

§ 2°. A critério da SEMACE, do COEMA e/ou requerimento
de entidades interessadas, aprovado pela Comissão do Meio
Ambiente da Assembléia, será realizada audiência pública
para que as associações ambientais e outras organizações
não governamentais que dela participarem possam tomar
conhecimento do resultado da auditoria ambiental pública.
Acrescido pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de 1997.

CIRO FERREIRA GOMES
MARFISA MARIA DE AGUIAR FERREIRA

Art. 7º. O cumprimento das medidas determinadas pelas auditorias ambientais não exime as empresas infratoras de outras
sanções previstas na legislação ambiental, civil e penal.

Art. 9º. A presente Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 29 de julho de 1993.

***
LEI Nº 12.685, DE 09 DE MAIO DE 1997.
Altera dispositivos da Lei nº 12.148 de
29.07.93, que dispõe sobre Auditorias Ambientais no Estado do Ceará.

Art. 7º-A. As empresas ou órgãos deverão registrar, continuamente ou com períodos predeterminados, as medições das
emissões e do lançamento dos efluentes. Acrescido pela Lei
n° 12.685, de 09 de maio de 1997.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

§ 1º. A elaboração do registro a que se refere o caput deste
artigo, servirá de informação da própria empresa, da SEMACE, bem como para o procedimento da auditoria. Acrescido
pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de 1997.

Art. 1º. Ficam incluídos no Art. 1º da Lei nº 12.148 de
29.07.1993, os incisos V e VI, bem como em seu “caput”
a expressão “junto às pessoas jurídicas de direito público e
privado”:

§ 2º. Para uma avaliação idônea, a auditoria ambiental não
poderá dispensar o registro do monitoramento ambiental.
Acrescido pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de 1997.

“Art. 1º. Esta Lei institui as auditorias ambientais no Estado
do Ceará, visando a realização e estudos destinados à determinar junto às pessoas jurídicas de direito público e privado.
................
V – a estimativa da qualidade de desempenho das funções de
gerenciamento ambiental, dos sistemas e dos equipamentos
utilizados por empresas ou entidades;
VI – a verificação do encaminhamento que esta sendo dado às
diretrizes e aos padrões da empresa ou entidade, objetivando
preservar o meio ambiente e a vida”.

Art. 7°-B. A auditoria ambiental não eximirá o poder público
da inspeção ambiental. Acrescido pela Lei n° 12.685, de 09
de maio de 1997.
Parágrafo único. Considera-se, para os efeitos desta Lei,
inspeção ambiental, aquela que se caracteriza pela sua não
periodicidade e por não estar, ainda, submetida a uma programação vinculante para o órgão público ambiental. Acrescido
pela Lei n° 12.685, de 09 de maio de 1997.
Art. 7°-C. Caberá ação regressiva contra os auditores independentes, que tenham aconselhado a empresa com negligência,
imperícia, imprudência ou dolo. Acrescido pela Lei n° 12.685,
de 09 de maio de 1997.
Parágrafo único. Os auditores independentes responderão
subjetivamente por suas auditorias ambientais. Acrescido pela
Lei n° 12.685, de 09 de maio de 1997.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 2º. Ficam incluídos no § 2º do Art. 2º da referida Lei
os incisos seguintes:
“Art. 2º. ................
§ 2º. ................
VI – gestão dos recursos naturais de forma racional;
VII – avaliação, redução, reciclagem, transporte e armazenamento dos resíduos dentro e fora das instalações;
VIII – seleção dos novos métodos de produção e alteração
dos métodos existentes;

•104•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

IX – planejamento dos produtos (concepção, embalagens,
transporte, utilização e eliminação);
X – prevenção e eliminação dos acidentes causados no meio
ambiente;
XI - processos de emergência em caso de acidentes causados
no meio ambiente;
XII – informação e formação do pessoal em gestões ambientais”.
Art. 3º. Ficam incluídas ao Art. 4º da referida Lei os incisos
e os parágrafos seguintes:
“Art. 4º. ................
................
IX – indústria de celuloses e papel;
X – usinas de processamento de lixo;
XI – as atividades de mineração;
XIII – as barragens que acumulam acima de 200 milhões
de m3;
§ 1º. Sempre que constatada quaisquer infrações deverão
serão realizadas auditorias trimestrais até a correção das irregularidades, independentemente de aplicação de penalidades
administrativas.
§ 2º. Devem realizar auditorias ambientes anuais as atividades
constantes no caput do Art. 4º.”
Art. 4º. Ficam incluídos no parágrafo único do art. 5º da Lei
12.148 os incisos I e II:
“Art. 5º. ................
Parágrafo único - ................
I – a autoridade ambiental deverá avaliar se as orientações
contidas no estudo prévio de impacto ambiental estão sendo
observadas e se os métodos de controle ambiental são eficazes;
II – realizar-se-á a auditoria ambiental às expensas da empresa
e/ou empreendedor.”
Art. 5º. Ficam incluídos ao Art. 6º do referido diploma legal
os seguintes parágrafos:
“Art. 6º. ................
§ 1º. Os auditores deverão ter:
I – conhecimento adequado dos setores e áreas sobre as quais
incidirá a auditoria;
II – conhecimento e experiência em matéria e gestão de ambiente
e questão técnica de ambientes e regulamentos relevantes;
III – a necessária formação e competência específica para a
condução da auditoria.
§ 2º. A critério da SEMACE, do COEMA e/ou requerimento
de entidades interessadas aprovado pela Comissão do Meio

Ambiente da Assembléia, será realizada audiência pública
para que as associações ambientais e outras organizações não
governamentais que dela participam possam tomar conhecimento do resultado da auditoria ambiental pública”.
Art. 6º. Inclua-se à Lei nº 11.148 de 29.07.93, os artigos e
parágrafos que se seguem:
“Art. 7º-A. As empresas ou órgãos deverão registrar, continuamente ou com períodos predeterminados, as medições
das emissões e do lançamento dos efluentes.
§ 1º. A elaboração do registro a que se refere o caput deste
artigo, servirá de informação da própria empresa, da SEMACE, bem como para o procedimento da auditoria.
§ 2º. Para uma avaliação idônea, a auditoria ambiental não
poderá dispensar o registro do monitoramento ambiental.
Art. 7º-B. A auditoria ambiental não eximirá o poder público
da inspeção ambiental.
Parágrafo único. Considera-se, para os efeitos desta Lei,
inspeção ambiental, aquela que se caracteriza pela sua não
periodicidade e por não estar, ainda, submetida a uma prorrogação vinculante para o órgão público ambiental.
Art. 7º-C. Caberá ação regressiva contra os auditores independentes, que tenham aconselhados a empresa com
negligência, imperícia, imprudência ou dolo.
Parágrafo único. Os auditores independentes responderão
objetivamente por suas auditorias ambientais.”
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Ficam revogadas a disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 09 de maio de 1997.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Governador do Estado.

***
LEI Nº 11.991, DE 13 DE JULHO DE 1992.
Dispõe sobre o papel do Estado do Ceará no
tocante à realização de pesquisas, experiências,
testes e atividades na área de biotecnologia e
energia genética, desenvolvidas por entidades
privadas nacionais ou estrangeiras, ou ainda
cientistas isoladas.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

DECRETA:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Administração Estadual, Grupo de Trabalho permanente denominado GT, com
o objetivo de elaborar o Projeto de Conservação e Gestão
Sustentável do Bioma Caatinga.

Art. 1º. Caberá ao Poder Executivo do Estado do Ceará o
papel de fiscalizar a produção e controlar o uso de pesquisas,
testes, experiências ou atividades na área de biotecnologia
e engenharia genética, desenvolvidas por entidades privadas nacionais ou estrangeiras, ou ainda, por cientistas
isoladamente, no âmbito de seu laboratório, com vistas
a salvaguardar os interesses públicos e preservar a diversidade e a integralidade do patrimônio genético do Estado,
conforme dispõe o artigo 259, parágrafo único, itens IX e
X da Constituição Estadual.
§ 1º. Estas entidades ficam obrigadas a notificar a intenção
de realizar as atividades de que trata o “caput” deste artigo
às instituições públicas competentes, designadas para este
fim, encaminhando às mesmas em relatório do projeto de
pesquisa para análise e posterior liberação.
§ 2º. A não notificação ao Poder Executivo será considerada
como fato impeditivo para a realização das atividades, bem
como normas e procedimentos operacionais.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Esta Lei entrará e, vigor na data da sua publicação
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 13 de julho de 1992.
CIRO FERREIRA GOMES
Manoel Bezerra Veras
Antônio Enock de Vasconcelos

***

DECRETO Nº 27.747, DE 28 DE MARÇO DE 2005.
Institui Grupo de Trabalho no âmbito da
administração estadual, com o objetivo de
elaborar o Projeto de Conservação e Gestão
Sustentável do Bioma Caatinga em conformidade com o que estabelece o PDF-B, e dá
outras providencias.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 88, incisos IV e VI
da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO a necessidade de implementação de
políticas sócio-ambientais voltadas à conservação do Bioma
Caatinga;

Art. 2º. O Grupo de Trabalho instituído neste Decreto tem
a seguinte composição:
a) dois representantes da Secretaria da Ouvidoria Geral e do
Meio Ambiente - SOMA;
b) dois representantes da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE;
c) dois representantes da Secretaria de Planejamento - SEPLAN;
d) dois representantes da Fundação Cearense de Meteorologia
e Recursos Hídricos - FUNCEME;
e) dois representantes da Secretaria de Agricultura e Pecuária
- SEAGRI;
f ) dois representantes da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Ceará - EMATERCE;
g) dois representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
h) dois representantes da Universidade Federal do Ceará
- UFC;
i) dois representantes da Associação Caatinga;
j) dois representantes do Comitê Estadual da Reserva da
Biosfera da Caatinga.
Parágrafo único. Os integrantes do Grupo de Trabalho
serão indicados por seus órgãos e instituições respectivos,
para designação por Portaria a ser expedida pelo Secretario
da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente, não fazendo jus
a qualquer remuneração, sendo os serviços considerados de
natureza pública relevante.
Art. 3º. Compete ao Grupo de Trabalho instituído neste
Decreto, desenvolver atividades de escritório e de campo,
visando a elaboração do “Projeto de Conservação e Gestão
Sustentável do Bioma Caatinga”.
Art. 4º. O Grupo reunir-se-á semanalmente na sede da Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente, quando
serão elaborados relatórios técnicos e planilhas de acompanhamento, conforme estabelecido no Plano de Trabalho
Interestadual - CE/BA.
Parágrafo único. O grupo poderá reunir-se extraordinariamente, sempre que convocado pela Coordenação Estadual.
Art. 5º. O prazo de duração do Grupo de Trabalho será de
um ano, contado da publicação deste Decreto.
Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 1º. Fica reconhecido o Município de Pacajus como a
Capital do Caju do Estado do Ceará.

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza aos 28 de março de 2005.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E
DO MEIO AMBIENTE

***
LEI Nº 12.584, DE 09 DE MAIO DE 1996.
Proíbe o uso de capinação química no Estado
do Ceará.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 28 de junho de 2005.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***
LEI Nº 13.753, DE 11 DE ABRIL DE 2006.
Denomina a cidade de São Benedito como “a
Cidade das Flores”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica terminantemente proibido, no Estado do Ceará, o uso de herbicida para a capinação e limpeza de ruas,
calçadas e margens de rios, riachos ou lagoas.

Art. 1º. Fica denominada a Cidade de São Benedito como
“A Cidade das Flores” do Estado do Ceará.

Art. 2º. A proibição de que trata o Art. 1º estende-se à capinação e limpeza de terrenos baldios, públicos ou de particulares,
estando o infrator sujeito a multa determinada pelo Governo
do Estado, além das penalidade legais vigentes.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todos os dispositivos em contrários.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 09 de maio de 1996.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI

***
LEI Nº 13.611, DE 28 DE JUNHO DE 2005.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 11 de abril de 2006.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

LEI Nº 12.225, DE 06 DE DEZEMBRO DE
1993.
Considera a coleta seletiva e a reciclagem de
lixo como atividades ecológicas de relevância
social e de interesse público no Estado.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Reconhece o município de Pacajus como a capital do caju
do Estado do Ceará.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.

Art. 1º. São consideradas, no Estado do Ceará, como atividades ecológicas de relevância social e de interesse público,
a coleta seletiva e a reciclagem do lixo.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Parágrafo único. A coleta seletiva e a reciclagem do lixo são
entendidas como atividades que compreendem a classificação
e o aproveitamento dos resíduos urbanos, desenvolvidas,
de forma organizada, pela sociedade com apoio do Estado,
com o objetivo de: reduzir os custos e os danos ambientais
decorrentes do armazenamento de lixo, poupar o uso de
recursos naturais utilizados com matérias-primas e propiciar
a geração de renda para a população desempregada.
Art. 2º. Para efetivar o que dispõe o Art. 1º, desta Lei, o
Estado definirá ações relativas ao destino do lixo urbano, que
deverão ser implementadas com a cooperação dos Municípios
e fundamentar-se-ão nas seguintes diretrizes:
I - acessibilidade dos serviços de coleta de lixo a um maior
número possível de habitantes;
II - definição de áreas e procedimentos para o armazenamento
do lixo, considerando critérios como: não proximidade de
lençóis d’água e de residências e solos de baixa permeabilidade, entre outros;
III - definição de áreas e procedimentos para o armazenamento do lixo hospitalar e resíduos tóxicos;
IV - obrigatoriedade do controle dos aterros sanitários pelo
setor público;
V - definição de modelo de coleta seletiva e reciclagem de
lixo que leve em consideração os aspectos econômicos, a
participação da população e o mercado que absorverá os
resíduos sólidos a serem reciclados;
VI - incentivos às empresas privadas para adotarem a reciclagem;
VII - limitação do uso de incineradores, definindo
quais as situações permitidas e sua localização;
VIII - utilização de campanhas educativas no sentido de
sensibilizar a sociedade sobre a importância, do ponto de
vista sócio-econômico-ambiental, da coleta seletiva e da
reciclagem do lixo.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 06 de dezembro de 1993.
CIRO FERREIRA GOMES
Marfisa Maria de Aguiar Ferreira

***
DECRETO Nº 27.434, DE 28 DE ABRIL DE 2004.
Dispõe sobre a criação do Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera da Caatinga e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição do Estado, e
CONSIDERANDO a instituição em 1971 do Programa
MaB – Man and Biospher – pela UNESCO, resultado da
Conferência da Biosfera, realizada em Paris em 1968, como
programa mundial de cooperação científica internacional
sobre as interações entre o homem e o meio, através da busca
da compreensão dos mecanismos dessa convivência em todas
as situações bioclimáticas e geográficas da biosfera, bem assim
das repercussões e ações humanas sobre os ecossistemas mais
representativos do planeta;
CONSIDERANDO o que prescreve a Constituição Federal, no seu art. 23, incisos VI e VII, que estabelece como
competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a proteção do meio ambiente e
preservação das florestas;
CONSIDERANDO os princípios e diretrizes indicados pela
Lei Federal nº 9.985/00, que institui o Sistema Nacional
das Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, em
especial o disposto em seu art. 41, bem assim os dispositivos
constantes do art. 41 usque art.45 do Decreto Federal nº
4.340/02, que regulamenta a Lei do SNUC;
CONSIDERANDO a criação, instituição e funcionamento
do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Caatinga,
encarregado da gestão, da elaboração das políticas, das diretrizes e dos Planos de Ação sobre o ecossistema da Caatinga
a nível nacional;
CONSIDERANDO a importância do bioma Caatinga, que
abrange área de 734.478 Km2, o que corresponde a 70% da
extensão do Nordeste brasileiro, estando presente em todos
os Estados da Região Nordeste e parte de Minas Gerais,
sendo fonte de renda substancial de parcela considerável
da população residente, equivalente a 63% da população
nordestina;
CONSIDERANDO a abundante presença de espécies da
fauna e da flora endêmicas da Caatinga, bem como a fragilidade do ecossistema;
CONSIDERANDO o interesse do Estado do Ceará em
preservar as áreas de seu território inseridas na Reserva da
Biosfera da Caatinga;
CONSIDERANDO, a necessidade de ser criado o Comitê Estadual da Reserva da Caatinga no Estado do Ceará,
conforme autorização assente na Resolução nº 01, de 15
de abril de 2004, do Conselho Nacional da Reserva da
Biosfera da Caatinga,
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DECRETA:
Art. 1º. Fica criado o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera
da Caatinga, tendo por objetivo promover a conservação da
biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e o conhecimento científico do Bioma Caatinga.
Parágrafo único. O Comitê criado neste artigo, funcionará
como Órgão Colegiado de apoio ao Conselho Nacional da
Reserva da Biosfera da Caatinga.
Art. 2º. O Comitê terá caráter consultivo e será composto
paritariamente por 14 (quatorze) membros, sendo 07 (sete)
representantes dos órgãos e entidades governamentais e 07
(sete) representantes da sociedade civil, em que se incluem
04 (quatro) Organizações Não-Governamentais – ONG’s, 01
(um) representante da comunidade científica atuante na área
da RBCA e 02 (dois) representantes do setor produtivo.
§ 1º. Cada integrante do Comitê terá um suplente, que o
substituirá em suas ausências e impedimentos.
§ 2º. O mandato dos membros do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga será definido na conformidade
do Regimento Interno, bem assim a forma de substituição ou
exclusão, garantida, sempre, a paridade de representações.
§ 3º. Os órgãos e entidades públicos que compõem o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga são os
seguintes:
I - Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
– SOMA;
II - Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE;
III - Secretaria da Agricultura e Pecuária – SEAGRI;
IV - Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH;
V - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA/CE;
VI - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA/CE;
VII - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA CAPRINOS.
§ 4º. Os representantes dos órgãos e entidades públicas
indicados no parágrafo anterior, titulares e suplentes, serão
oficialmente indicados por seus respectivos dirigentes e nomeados mediante Portaria do Presidente do Comitê Estadual
da Reserva da Biosfera da Caatinga.
§ 5º. Os representantes da sociedade civil serão escolhidos
na conformidade do Regimento Interno do Comitê, sendo
indispensável a abertura de procedimento eletivo para a
escolha das Organizações Não-Governamentais – ONG’s, e
serão nomeados mediante Portaria do Presidente do Comitê
Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga.

§ 6º. O procedimento eletivo será regulado pelo Regimento
Interno do Comitê.
Art. 3º. Mediante convite formal, subscrito pelo respectivo
Presidente, o Comitê poderá solicitar a participação de
instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, bem assim pessoas físicas, conforme o caso, a título de
colaboradores eventuais.
Art. 4º. As funções de membro do Comitê Estadual da
RBCA, serão consideradas como de relevante interesse público, não ensejando qualquer tipo de remuneração, admitindo-se apenas o ressarcimento de despesas imprescindíveis,
decorrentes de seu exercício na função.
Art. 5º. O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga terá as seguintes atribuições:
I - representar e apoiar o Conselho Nacional da Reserva da
Biosfera da Caatinga no Estado do Ceará;
II - assegurar e coordenar a implantação da Reserva da Biosfera da Caatinga – RBCA no Estado, estabelecendo políticas,
diretrizes e estratégias de ação;
III - exercer e divulgar os princípios da RBCA;
IV - aprovar e coordenar o sistema de gestão da RBCA,
em consonância com as diretrizes traçadas pelo Conselho
Nacional;
V - elaborar, de forma participativa, o Plano de Ação Estadual da RBCA, propondo prioridades, metodologias e áreas
de atuação;
VI - fomentar estudos e projetos, visando a conservação do
patrimônio natural e cultura, o desenvolvimento sustentável
e o conhecimento científico da RBCA;
VII - manifestar-se sobre projetos, programas e empreendimentos significativos na área da RBCA;
VIII - articular esforços junto às instituições no sentido de
captar recursos internos e externos para projetos de conservação, pesquisa e desenvolvimento da RBCA;
IX - colaborar para o aprimoramento da legislação e Políticas
Públicas na área da RBCA e seus ecossistemas associados;
X - incentivar, apoiar e propor o tombamento estadual
e/ou federal dos remanescentes da Caatinga e ecossistemas
associados, incluídos na área da RBCA no Estado, incentivando a implantação de Unidades de Conservação públicas
e privadas;
XI - selecionar e propor o estabelecimento de áreas piloto da
RBCA e homologar as já existentes, bem como o desenvolvimento de projetos-modelo que proporcionem a implantação
da RBCA, através de ações regionais;
XII - avaliar e aprovar as propostas de criação de Postos
Avançados da RBCA;
XIII - analisar e aprovar os projetos na área da RBCA, a serem
encaminhados ao Conselho Nacional da CAATINGA para
eventual apoio financeiro;
XIV - promover a realização de diagnósticos sócio-ambientais
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nas áreas da RBCA, de modo a embasar as ações prioritárias, bem assim o incentivo à conservação e recuperação
ambientais;
XV - realizar avaliações periódicas da situação da RBCA e do
seu Plano de Ação Estadual, propondo ações de melhoria;
XVI - Incentivar a pesquisa no Bioma CAATINGA, no
âmbito da RBCA;
XVII - promover o desenvolvimento, divulgação e monitoramento de incentivos à conservação e a recuperação na
área da RBCA;
XVIII - analisar, em conjunto com os Estados vizinhos, as
questões relativas a RBCA em áreas limítrofes;
XIX - incentivar e apoiar programas de melhoria da qualidade
de vida das populações, especialmente nas áreas de saúde,
saneamento, educação e implementação de alternativas de
desenvolvimento sustentável com geração de renda;
XX - conferir honrarias, distinções e premiações criadas por
normas específicas;
XXI - elaborar, aprovar e modificar seu Regimento Interno; e
XXII - desempenhar outras atividades afetas às suas finalidades, bem como as delegadas, por ato formal, pelo Conselho
Nacional da RBCA.
Art. 6º. As recomendações oriundas do Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera da Caatinga, serão incorporadas à Política de Meio Ambiente do Estado do Ceará, notadamente
as relacionadas à proteção e conservação da biodiversidade
e ao desenvolvimento sustentável da Caatinga.
Art. 7º. Para a implementação das atribuições definidas no
artigo anterior, o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da
Caatinga, deverá adotar as seguintes estratégias:
I - promover a integração dos municípios, comunidades locais, ONG’s, órgãos de pesquisa e iniciativa privada nas ações
de implementação da Reserva da Biosfera da Caatinga;
II - otimizar a operacionalização entre os diferentes setores
ligados direto ou indiretamente à questão no Estado, colaborando para a integração de suas políticas e ações técnicas; e
III - buscar cooperação com outros Comitês Estaduais, bem
como instituições no âmbito Estadual e Nacional.

do Comitê dentre os agentes administrativos atuantes junto
à Superintendente da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente – SEMACE.
Art. 9º. O Comitê Estadual da RBCA no Estado do Ceará,
contará com o apoio institucional e administrativo da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente – SOMA e
da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, de modo
a garantir o seu pleno funcionamento.
Art. 10. O Comitê reunir-se-á ordinariamente e/ou extraordinariamente, na conformidade do Regimento Interno.
Art. 11. O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga elaborará a primeira versão de seu Regimento Interno
no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação do
presente Decreto.
§ 1º. Após a análise preambular, o texto será avaliado pelo
Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Caatinga, nos
limites de suas atribuições, que emitirá suas considerações
quanto à sua adequação, ou não, procedendo, conforme o
caso, a aprovação preliminar.
§ 2º. Cumpre ao Presidente do Comitê da RBCA, após aprovação do Plenário respectivo, a homologação do texto final do
Regimento Interno, encaminhando-o à Secretaria Executiva
para providências de publicação através de Portaria.
§ 3º. Eventuais divergências entre os posicionamentos apresentados pelo Comitê Estadual e os esposados pelo Conselho
Nacional serão resolvidos por este último, após ampla cognição das argumentações levantadas.
§ 4º. A forma de alteração do Regimento Interno será determinada por este, ouvindo-se, sempre, o Conselho Nacional.
Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 8º. A estrutura do Comitê compreenderá:
I - Presidência;
II - Vice-Presidência;
III - Secretaria Executiva; e
IV - Plenário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, em Fortaleza,
aos 28 de abril de 2004.

§ 1º. O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga
será presidido pelo titular da Secretaria da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente – SOMA.
§ 2º. A Vice-Presidência será exercida pelo Superintendente da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.

José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE

§ 3º. A titularidade da Secretaria Executiva do Comitê será
definida na conformidade do Regimento Interno, sendo o
Secretário Executivo designado por Portaria do Presidente

Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***
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DECRETO Nº 27.622,
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2004.
Dispõe sobre a criação do Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual, tendo em vista os princípios e objetivos de preservação e conservação ambiental previsto na Lei
nº 11.411, de 28.12.87, que estabelece a Política Estadual
do Meio Ambiente;
CONSIDERANDO o expressamente previsto no art. 9º
incisos I e VI da Lei Estadual nº 11.411/87;
CONSIDERANDO o disposto no art. 41 da Lei Federal nº
9.985/2000 que criou o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza SNUC;
CONSIDERANDO que a Mata Atlântica é patrimônio
nacional reconhecido pela Constituição Federal em seu art.
225, § 4º;
CONSIDERANDO a importância de se promover a conservação da biodiversidade, do desenvolvimento sustentável
e do conhecimento científico da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados no Estado, visando assegurar no Estado
a implantação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
reconhecida pela UNESCO;
DECRETA:
Art. 1º. Fica criado no Estado do Ceará, o Comitê Estadual
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, com o objetivo
de promover a proteção e recuperação da biodiversidade,
o desenvolvimento de atividades de pesquisa cientifica, o
monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida
das populações da Mata Atlântica no Estado do Ceará. 07
(sete) representantes de órgãos públicos (federal e estadual)
e 02 (duas) Organizações Não Governamentais, 01 (um)
representante de moradores de áreas de serras úmidas e 01
(um) representante de moradores de áreas de ecossistemas
associados, 01 (um) representante da comunidade científica, 01 (um) representante do segmento empresarial, 01
(um) representante da associação dos Prefeitos do Ceará, da
seguinte forma:
I - os órgãos públicos (federal e estadual) membros do Comitê
serão os seguintes indicados:
a) Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente SOMA;

b) Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE;
c) Instituto Brasileiro dos Recurso Naturais Renováveis
- IBAMA;
d) Secretaria de Recursos Hídricos – SRH;
e) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
-IPHAN;
f ) Secretaria de Ciência e Tecnológica - SECITECE;
g) Secretaria do Turismo - SETUR;
II - 02 (dois) representantes (titular e suplente) de Organizações Não Governamentais, participantes da rede de ONGs
da Mata Atlântica com atuação no Estado;
III - 01 (um) representante (titular e suplente) dos moradores
residentes em áreas de serras úmidas e 01 (um) representante
(titular e suplente) dos moradores residentes em área de
ecossistemas associados;
IV - 01 (um) representante (titular e suplente) da comunidade científica;
V - 01 (um) representante (titular e suplente) do setor empresarial;
VI - 01 (um) representante (titular e suplente) da associação
dos Prefeitos do Ceará.
§ 1º. Os representantes dos órgãos e entidade públicas serão
oficialmente indicados por seus respectivos dirigentes, sendo
que os representantes das pessoas físicas e jurídicas citadas
nos incisos II a VI, serão escolhidos na forma estabelecida
no art. 5º.
§ 2º. O comitê será coordenado pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, ficando a vicecoordenadoria a cargo de uma das pessoas físicas e jurídicas
citadas nos incisos II a VI.
Art. 2º. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, no Estado do Ceará, dará apoio estrutural e
administrativo necessário ao funcionamento do Comitê
Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Art. 3º. Nos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, serão considerados os
objetivos da Política Ambiental do Estado do Ceará, sendo as
recomendações provenientes desse Comitê, voltadas, sobretudo, à implementação de um Programa Estadual visando a
proteção e a recuperação da biodiversidade, o conhecimento
científico e o desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica,
observadas na gestão ambiental compartilhada do ecossistema
referido.
Art. 4º. O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica, através dos representantes indicados no art. 1º
inciso I, definirá seu Regimento Interno, no prazo máximo
de 90 (noventa) dias da data de sua criação, devendo este ser
publicado através de Decreto oriundo do Chefe do Poder
Executivo, detalhando as funções do Comitê, periodicidade
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de reuniões, bem como estipulando as pessoas físicas e jurídicas mencionadas nos inciso, II ao VI, dentro dos objetivos
delineados pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA DO GOVERNO DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, aos 19 de novembro de 2004.
Francisco de Queiroz Maia Júnior
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
EM EXERCÍCIO
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE

***

RESOLUÇÃO Nº 09, DE 29 DE MAIO DE 2003.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente
- COEMA, no uso das suas atribuições que
lhe conferem os arts. 2º, itens 2 e 7, da Lei nº
11.411, de 28/12/87 e 2º, VII, do Decreto nº
23.157, de 08/04/94;

Parágrafo único. O termo anexo a esta resolução é o instrumento do compromisso.
Art. 2º. O compromisso tem por objetivo determinar o
valor e o modo pelo qual o empreendedor deve cumprir a
obrigação de compensação ambiental por relevantes impactos
ambientais ocasionados pela implantação de atividade ou
empreendimento sujeito à obtenção de licença ambiental.
FIXAÇÃO DO VALOR
Art. 3º. Nas atividades ou empreendimentos causadores de
significativa degradação, licenciados com base em estudo
ambiental na modalidade de Estudo de Impacto Ambiental
e respectivo Relatório - EIA/RIMA, o valor destinado à
compensação ambiental será estabelecido, no correspondente
procedimento de licenciamento, não podendo ser inferior a
0,5% (meio por cento) do custo total da respectiva implantação, devendo, a graduação dos percentuais, considerar a
amplitude dos impactos gerados.
§ 1º. A verificação do custo total da implantação da atividade
ou empreendimento será feita mediante:
I - no caso de execução pelo Poder Público, pelo valor dos
respectivos contratos;
II - no caso de execução por concessionária ou permissionária
de serviço público, por informação do Poder Concedente;
III - no caso de execução por particular, pelos valores lançados para fins de imposto de renda ou por outro meio que se
mostrar mais adequado.

Considerando que o Princípio do Poluidor/Usuário Pagador,
estabelecido no artigo 4º , VII, e seguintes, da Lei 6.938/81
(Política Nacional do Meio Ambiente), impõe ao degradador
a obrigação de indenizar os danos causados e ao usuário a
obrigação de compensar a utilização dos recursos ambientais
com fins econômicos;

§ 2º. Na valoração dos danos ambientais, o órgão licenciador
deverá fundamentar a exigência do percentual, quantificando
os danos a partir da análise do EIA/RIMA e de outros estudos
disponíveis, com base em métodos de avaliação objetivos e
reconhecidos na prática.

Considerando que a regularidade do licenciamento ambiental
de estabelecimentos ou atividades considerados efetiva ou potencialmente degradadores ou poluidores do ambiente dependem do pagamento de medidas de compensação ambiental, de
modo a prevenir a ocorrência de danos na sua implantação;

Art. 4º. Nas atividades ou empreendimentos utilizadores
de recursos ambientais para fins econômicos, o valor da
compensação ambiental será estabelecido com base no respectivo estudo ambiental, indicado pelo órgão ambiental,
não podendo ser inferior a 0,5% (meio por cento) do custo
total da respectiva implantação.

Considerando ainda a necessidade de instituição de compromisso formal para compensação ambiental por degradação
ou utilização de recursos ambientais;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Política Estadual do
Meio Ambiente do Estado do Ceará o compromisso de compensação ambiental por danos causados ao meio ambiente e
pela utilização de recursos ambientais.

§ 1º. Resolução específica estabelecerá os casos em que será
cobrada a compensação ambiental definida no caput e fixará
a maneira de apurar-se o valor e o modo pelo qual se fará o
pagamento da compensação ambiental nos casos de supressão
de vegetação, corte de árvores isoladas ou outras atividades
que utilizem ou degradem recursos ambientais, gerando
impactos de menor magnitude.
§ 2º. Quando a compensação for estabelecida com base no
custo total do empreendimento, aplicar-se-ão as normas dos
parágrafos 1º e 2º do artigo anterior.
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Art. 5º. Nas atividades ou empreendimentos implantados,
em implantação ou que venham a ser implantados sem o
correspondente licenciamento ambiental, o valor da compensação ambiental será estabelecido no respectivo procedimento
de licenciamento para ajustamento de conduta, observado o
disposto nos artigos 3º e 4º desta Resolução.

compensação ambiental.
Art. 10. No caso de atividade ou empreendimento cujo
licenciamento exaurir-se com a expedição de uma única licença ambiental, expedida ou não com base em EIA/RIMA,
o prazo para o cumprimento da obrigação de compensação
ambiental será fixado pelo órgão licenciador.

MODO E LUGAR DO PAGAMENTO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 6º. O pagamento do valor da compensação ambiental
pode dar-se mediante recolhimento ou por outro modo que
for estabelecido pela autoridade ambiental no correspondente
procedimento de licenciamento.

Art. 11. As medidas de compensação ambiental terão por
objeto estudos ambientais, serviços, obras e aquisição de bens
ou equipamentos desde que necessários à gestão, fiscalização,
monitoramento, controle e proteção do meio ambiente no
Estado do Ceará.

§ 1º. O bem, produto ou serviço, objeto de pagamento da
compensação ambiental, deverá ser imediatamente integrado
ao patrimônio do órgão recebedor, comunicando-se o fato
ao Tribunal de Contas competente.
§ 2º. No caso de pagamento em moeda corrente, os respectivos valores serão recolhidos à conta específica, destinada ao
pagamento de medidas de compensação ambiental.
Art. 7º O lugar do pagamento será estabelecido no procedimento de licenciamento ambiental.
TEMPO DO PAGAMENTO
Art. 8º. O pagamento do valor da compensação ambiental
poderá ser feito parceladamente, mediante cronograma definido pela autoridade ambiental.
Parágrafo único. O prazo para o pagamento do valor correspondente à compensação ambiental, de atividade ou empreendimento licenciado com base em EIA/RIMA ou em outros
estudos ambientais, não poderá ser superior ao da respectiva
implantação, ficando a emissão da licença de operação condicionada à verificação de sua integral satisfação.
Art. 9º. Quando a obrigação consistir na execução de ações
com prazo superior ao da própria implantação do empreendimento ou atividade deverá ser considerado o seguinte:
I - a emissão da licença de operação será condicionada ao
implemento da obrigação prevista no caput deste artigo;
II – na hipótese de descumprimento do cronograma estabelecido pelo órgão ambiental , a licença de operação será
suspensa até à normalização do pagamento ou da execução
das ações.
§ 2º. Para a emissão da licença de operação, o órgão licenciador deverá confirmar o custo total do empreendimento,
verificando a aplicação do percentual determinado e o
disposto no art. 3º para fixação do valor das medidas de

§ 1º. Para a aplicação dos recursos deverão ser observadas as
demais prescrições legais concernentes à matéria, principalmente, as referentes ao licenciamento de que trata o art. 3º,
cuja medidas de compensação ambiental serão destinadas às
Unidades de Conservação.
§ 2º. O órgão ambiental deverá comunicar ao Tribunal de
Contas do Estado – TCE as obras, bens ou equipamentos
doados ao patrimônio do Estado através das medidas de
compensação ambiental.
Art. 12. O órgão licenciador deverá definir semestralmente
as prioridades para aplicação das medidas de compensação
ambiental não decorrentes do licenciamento de que trata o
art. 3º desta norma.
Art. 13. Semestralmente a SEMACE apresentará ao COEMA
os compromissos de compensação ambiental e respectivas
aplicações a fim de dar publicidade a suas ações na administração das medidas de compensação ambiental.
Parágrafo único. A apresentação de que trata este artigo
dar-se-á de preferência na última reunião ordinária de cada
semestre, do COEMA, estabelecida no calendário anual.
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Art. 14. As atividades e empreendimentos que possuam licença de instalação, de operação ou a única e cujos responsáveis
não tenham dado início ao pagamento da compensação
ambiental, deverão saldá-la preferencialmente em prazo
não superior ao da respectiva implantação ou conforme for
melhor estabelecido pela autoridade ambiental.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a não subscrição do correlato termo de compromisso nos 30 (trinta)
dias subseqüentes à publicação desta resolução implicará a
suspensão da licença que houver sido expedida.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. O termo de compromisso é parte integrante das
condições do respectivo licenciamento ambiental e sua inexecução implicará na execução judicial das obrigações dele
decorrentes, como título executivo extrajudicial, na forma do
disposto no art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil,
sem prejuízo da imposição autônoma das demais sanções
administrativas e penais aplicáveis à espécie.
Parágrafo único. A execução judicial será promovida, conforme o caso, pela Procuradoria Jurídica da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 16. Para a emissão da Licença Prévia, a SEMACE, como
base na análise dos respectivos estudos ambientais, deverá
definir o montante dos recursos a serem pagos a título de
compensação ambiental.
Art. 17. É condição para a emissão da Licença de Instalação,
quando for o caso, a subscrição do termo de compromisso.
Art. 18. O termo de compromisso de compensação ambiental, constante do Anexo, poderá conter considerandos ou
modificações que ofereçam elementos úteis ao esclarecimento
de situações.
Art. 19. Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Secretaria da Ouvidoria-Geral e Meio Ambiente, em Fortaleza, 2003.
José Vasques Landim
Presidente do Conselho Estadual do
Meio Ambiente – COEMA

***
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 09,
DE 29 DE MAIO DE 2003
TERMO DE COMPROMISSO Nº
TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL QUE CELEBRA .......................................
........................... COM A AUTORIDADE AMBIENTAL
DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE – SEMACE
(processo nº ............................).

Pelo presente termo de compromisso de compensação ambiental, ......................................... EMPRESA X (nome ou
razão social, RG e CPF ou CNPJ/MF, endereço), neste ato
representada, na forma do disposto na cláusula ...................
de seu contrato (ou estatuto) social, por seu .......................
... (PRESIDENTE, DIRETOR, GERENTE, SÓCIO OU
PROCURADOR), Sr. ............................... (nome, RG e
CPF/MF), doravante denominada X, tendo em vista o que
consta do processo nº ......................., comparece perante a
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE(identificação da entidade ambiental),
com sede à ............................., neste ato representada por
sua AUTORIDADE AMBIENTAL, Sr. (identificação da
autoridade), com endereço profissional à ...........................,
doravante denominada SEMACE, para obrigar-se a adotar
as medidas a seguir indicadas de modo a compensar a (degradação ambiental e/ou utilização dos recursos ambientais)
decorrente da ............................ (indicação da atividade ou
empreendimento), sendo cada uma das partes denominada
individualmente “Parte”, e conjuntamente, “Partes”, nos termos do disposto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal
de 1988, nos artigos 2º e 4º da Lei federal nº 6.938, de 31
de agosto de 1981, no art. 36 da Lei federal nº 9.985, de 18
de julho de 2000, e nos arts. 31 a 34 do Decreto Federal nº
4.340, de 22 de agosto de 2002, observadas as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Constitui objeto deste instrumento a definição do valor e
do modo pelo qual a X deve cumprir a obrigação de compensação ambiental por (degradação ambiental e/ou utilização
dos recursos ambientais) ocasionada pela implantação da
............................... (atividade ou empreendimento), consoante o licenciamento ambiental de que trata o processo
nº ...................., que deste é parte integrante, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
2.1. O valor da compensação ambiental é o correspondente
a .........% (........................) do custo total da implantação
da .......................... (atividade ou empreendimento).
2.2. Não obstante o valor total da compensação ambiental só
possa ser conhecido ao final da implantação ......................
(da atividade ou empreendimento), estima-se neste momento que o percentual indicado no item 2.1 importe em R$
......................... (..........................).
2.3. Nos 30 (trinta) dias subseqüentes à conclusão da implantação (da atividade ou do empreendimento), será apurado o
seu custo total, de modo a não remanescer medidas inacabadas, cabendo às Partes acordar e adequar os investimentos
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às medidas ajustadas para o curso de sua implantação. Se
houver diferença entre o valor inicialmente previsto e o valor
final, o valor devido a título da compensação ambiental será
revisto até atingir o percentual indicado no item 2.1 desta
cláusula.

oficiais regularmente estabelecidos ) - até a sua efetiva liquidação, contados da data da assinatura do presente termo,
além de honorários advocatícios.
CLÁUSULA QUINTA – DA QUITAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MEDIDAS

CLÁUSULA TERCEIRA – DO COMPROMISSO DE
PAGAMENTO

5. Cada Medida de Compensação Ambiental será considerada cumprida quando: I) a X tiver notificado a SEMACE
por escrito do cumprimento desta Medida e II) a X tiver
executado e apresentado à SEMACE, ou a quem esta indicar,
as obrigações a elas relacionadas, além de outros documentos
adquiridos pela X para a satisfação da referida Medida; devendo cada Medida receber Termo de Quitação Específica pela
SEMACE, observado o disposto na Cláusula Terceira.

3.1. A X obriga-se perante a SEMACE a efetuar o pagamento da compensação ambiental (cujo valor foi inicialmente
estimando no item 2.2 da cláusula segunda) mediante
................ (recolhimento, integral ou parceladamente, ou
mediante a execução ou fornecimento ou contratação, etc.,
de .................................).
3.2. (o pagamento mediante recolhimento deve indicar
Plano de Aplicação e Termos de Referência elaborados ou
a serem elaborados pela SEMACE, com cronograma de
prazo para pagamento, conta bancária e outros elementos
pertinentes).

CLÁUSULA SEXTA – FORO
6. O foro da comarca de Fortaleza é o competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de Compromisso.
Fortaleza - CE, ........ de ......................... de ...........

3.3. (o modo pelo qual se dará a quitação das parcelas e outros
elementos pertinentes).
3.4. (outros elementos referentes ao pagamento da diferença
entre o inicialmente previsto e o custo final)
3.5. Fica assegurado à SEMACE o direito de fiscalizar o
cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento,
sem prejuízo das prerrogativas do poder de polícia a ser por
ela exercido, como decorrência da aplicação das legislações
ambientais federal e estadual.
CLÁUSULA QUARTA – DO DESCUMPRIMENTO DO
TERMO DE COMPROMISSO
4.1. A mora no cumprimento do compromisso fixado na
cláusula terceira, até o limite de 30 (trinta) dias, independentemente de notificação, sujeitará a X ao pagamento de
uma multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor
da obrigação não adimplida.
4.2. Sobrevinda a inexecução, este compromisso será executado judicialmente, como título executivo extrajudicial, na
forma do disposto no art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da imposição autônoma das sanções
administrativas pertinentes ao não cumprimento de condição
integrante do procedimento de licenciamento ambiental e das
sanções penais aplicáveis à espécie. A execução judicial será
promovida pela Procuradoria Jurídica da SEMACE.
4.3. A execução judicial por inexecução ou mora no cumprimento deste instrumento sujeita a atualização monetária do
débito pela taxa SELIC (ou, se for o caso, segundo índices

_______________________________
REPRESENTANTE DA EMPRESA X
_______________________________
AUTORIDADE AMBIENTAL DA SEMACE
Testemunhas:
Nome:
CPF:
RG:
Nome:
CPF:
RG:

***

DECRETO Nº 27.215,
DE 17 DE OUTUBRO DE 2003.
Institui a Conferência Estadual do Meio Ambiente e da outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI da
Constituição do Estado e
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CONSIDERANDO a necessidade de estipular normas
que regulem e organizem a Conferência Estadual do Meio
Ambiente do Ceará;
CONSIDERANDO o imperativo de participação harmônica das várias esferas governativas envolvidas na discussão,
formação e condução da Conferência; e
CONSIDERANDO o interesse de gestão compartilhada e
participativa dos recursos ambientais localizados no Estado
do Ceará,
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituída a Conferência Estadual do Meio Ambiente do Ceará, a realizar-se na cidade de Fortaleza, Capital
do Estado, no período de 17 a 19 de outubro de 2003.
Parágrafo único. A Coordenação da Conferência Estadual
do Meio Ambiente caberá, de forma conjunta, ao Estado do
Ceará, através da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente - SOMA e da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, bem como à Gerência Executiva no
Estado do Ceará do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Art. 2º. As regras de organização, funcionamento, a composição da Plenária, bem assim o temário respectivo serão
definidos no Regimento Interno da Conferência.
Parágrafo único. A Proposta de Regimento Interno será
elaborada, conjuntamente, por representantes do Governo
do Estado, do Ministério do Meio Ambiente, representantes
de instituições e da sociedade civil membros da Comissão
Organizadora, e apresentada à aprovação da Plenária da
Conferência, por maioria dos presentes.
Art. 3º. A Comissão Organizadora da Conferência Estadual
do Meio Ambiente é composta por representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I - 01 (um) representante da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento do Semi-Árido da Assembléia Legislativa
do Estado do Ceará;
II - 01 (um) representante da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE;
III - 01 (um) representante do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
IV - 01 (um) representante da Procuradoria Geral de Justiça
- PGJ;
V - 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB/CE;
VI - 01 (um) representante da Associação dos Prefeitos do
Estado do Ceará - APRECE;
VII - 01 (um) representante do Banco do Nordeste do Brasil
- BNB;
VIII - 01 (um) representante da Central Única dos Traba-

lhadores - CUT;
IX - 01 (um) representante Federação das Indústrias do
Estado do Ceará - FIEC;
X - 01 (um) representante das Instituições de Ensino Superior;
XI - 04 (quatro) representantes de movimentos sócio-ambientais.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 17 de outubro de 2003.
Francisco de Queiroz Maia Júnior
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
EM EXERCÍCIO
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E
DO MEIO AMBIENTE

***

LEI Nº 11.411, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1987.
Dispõe sobre a Política Estadual do Meio
Ambiente, e cria o Conselho Estadual do Meio
Ambiente – COEMA, a Superintendência
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. A Política Estadual do Meio Ambiente compreende
o conjunto de diretrizes administrativas e técnicas destinadas a orientar a ação governamental no campo da utilização
racional, conservação e preservação do ambiente que, em
consonância com a Política Nacional de Meio Ambiente,
atenderá os princípios estabelecidos na legislação federal e
estadual que rege a espécie.
Art. 2°. É criado o Conselho Estadual do Meio Ambiente
- COEMA, vinculado diretamente ao Governador do Estado
e com jurisdição em todo o Estado, com o objetivo de Assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de política de
proteção ambiental, competindo-lhe especialmente:
1. Examinar e aprovar os planos anuais e/ou plurianuais da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
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- SEMACE;
2. Colaborar com a Superintendência Estadual do Meio
Ambiente e com outros órgãos públicos e particulares, na
solução dos problemas ambientais do Estado;
3. Sugerir ao Chefe do Poder Executivo medidas destinadas
a preservar o meio ambiente do estado;
4. Estimular a realização de campanhas educativas, para mobilização da opinião pública, em favor da preservação ambiental;
5. Promover e estimular a celebração de convênios, ajustes
e acordos, com entidades públicas e privadas para execução
de atividades ligadas aos seus objetivos;
6. Coordenar, em comum acordo com a Secretaria de desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente a implantação e
execução da política estadual do meio ambiente;
7. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle
e à manutenção da qualidade do Meio Ambiente (Natural
e Construído) com vistas a utilização, preservação e conservação dos recursos ambientais;
8. Sugerir, aos organismos públicos estaduais, em caráter geral
ou condicional, que imponham aos agressores de ambiente,
a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos, bem
como a perda ou suspensão de participação em linhas de
financiamentos de estabelecimentos de crédito;
9. Sugerir à SEMACE a suspensão de atividades poluidoras,
contaminadoras e degradadoras do ambiente;
10. Executar outras atividades correlatas;
11. Apreciar, nos termos do Artigo 264 da Constituição
Estadual, o Relatório do Impacto Ambiental RIMA de obras
ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente e/ou que cause que cause risco
para a vida e a qualidade de vida; Inciso acrescentado pelo art.
1º da Lei nº 11.678, de 23 de maio de 1990.
12. Escolher, nos termos da Lei 11.504, de 26/06/1989, a(s)
personalidade(s) e/ou instituição(ões) a ser(em) consagrada(s)
pela Medalha Chico Mendes. Inciso acrescentado pelo art. 1º
da Lei nº 11.678, de 23 de maio de 1990.
Art. 3º. O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA,
órgão do Sistema Estadual do Meio Ambiente, será presidido
pelo Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente, de
cuja composição fará parte como membro nato, devendo ser
secretariado pelo titular da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE que, nas faltas e impedimentos
do presidente, o substituirá. Nova redação dada pelo art. 7º
da Lei nº 13.093, de 08 de janeiro de 2001.
Parágrafo Único. Integram o Conselho Estadual do Meio
Ambiente - COEMA 02 (dois) representante da Assembléia
Legislativa e 01 (um) representante dos seguintes órgãos ou
entidades: Nova redação dada pelo art. 1º da Lei n° 12.910,
de 09 de junho de 1999.
I - DO PODER PÚBLICO:
a) Secretaria de Ciência e Tecnologia;
b) Secretaria de Turismo;

c) Secretaria de Desenvolvimento Rural;
d) Secretaria de Educação Básica;
e) Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
f ) Secretaria de Saúde;
g) Secretaria de Transportes, Energia, Comunicações e Obras;
h) Secretaria de Planejamento e Coordenação;
i) Secretaria de Cultura e Desporto;
j) Secretaria de Recursos Hídricos;
l) Procuradoria Geral do Estado;
m) Procuradoria Geral de Justiça do Ceará;
n) Procuradoria da República no Estado do Ceará;
o) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis - IBAMA; e
II - DAS UNIVERSIDADES:
a) Universidade Federal do Ceará - UFC;
b) Universidade Estadual do Ceará - UECE;
c) Universidade Vale do Acaraú - UVA;
d) Universidade Regional do Cariri - URCA; e
e) Universidade de Fortaleza – UNIFOR;
III - DAS ENTIDADES AMBIENTALISTAS:
03 (três) Organizações Não-Governamentais (ONGs) ambientalistas, com existência legal há mais de um ano, selecionadas, pelo plenário do COEMA, a quem caberá, através
de Resolução, definir os critérios de escolha;
IV - DE OUTROS SEGMENTOS DA SOCIEDADE
CIVIL:
a) Associação dos Municípios do Estado do Ceará - AMECE;
b) Federação da Agricultura do Estado do Ceará - FAEC;
c) Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC;
d) Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado
do Ceará;
e) 06 (seis) entidades representativas de classes profissionais
de nível superior das áreas de engenharia, arquitetura, agronomia, biologia, medicina e direito, nos termos do Art. 264,
§ 1° da Constituição do Estado.
Art. 4°. Os Conselheiros e seus suplentes terão mandato de
dois (02) anos e serão designados pelo Governador do Estado, através da indicação feita pelos dirigentes dos órgãos ou
entidades representadas, permitida a recondução por igual
período. Nova redação dada pelo art. 1º da Lei n° 12.910, de
09 de junho de 1999.
Art. 5°. O Regimento Interno do COEMA será aprovado
por Decreto do Poder Executivo e disporá sobre organização,
funcionamento, atribuições e outras matérias de interesse
do Conselho.
Art. 6°. A participação dos Conselheiros do COEMA não será
remunerada, sendo considerada serviço de natureza relevante,
para todos os efeitos de sua vida funcional.
Art. 7°. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente adotará todas as medidas necessárias a implantação
do COEMA, e lhe prestará todo apoio logístico para o seu
funcionamento.
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Art. 8°. É criada, sob forma de autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, com
personalidade jurídica de direito público, sede e foro nesta
cidade de Fortaleza e jurisdição em todo o Estado, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 9°. A SEMACE integra o Sistema Nacional de Meio
Ambiente na qualidade de órgão Seccional do Estado do
Ceará, competindo-lhe especialmente:
I - executar a Política Estadual de Controle Ambiental do
Ceará, dando cumprimento às normas estaduais e federais
de proteção, controle e utilização racional dos recursos ambientais e fiscalizando a sua execução;
II - estabelecer os padrões estaduais de qualidade
ambiental;
III - administrar o licenciamento de atividades poluidoras
do Estado do Ceará;
IV - estabelecer o zoneamento ambiental do Estado do
Ceará;
V - controlar a qualidade ambiental do Estado, mediante
levantamento e permanente monitoramento dos recursos
ambientais;
VI - adotar as necessárias medidas de preservação e conservação de recursos ambientais, inclusive sugerir a criação de
áreas especialmente protegidas, tais como, Estações, Reservas
Ecológicas e áreas de relevante interesse ecológico e Parques
Estaduais;
VII - exercer o controle das fontes de poluição, de forma a
garantir o cumprimento dos padrões de emissão estabelecidos;
VIII - aplicar, no âmbito do Estado do Ceará, as penalidades
por infrações à legislação de proteção ambiental, Federal e
Estadual;
IX - baixar as normas técnicas e administrativas necessárias
a regulamentação da Política Estadual de Controle Ambiental com prévio parecer do Conselho Estadual do Meio
Ambiente;
X - promover pesquisas e estudos técnicos no âmbito da
proteção ambiental, concorrendo para o desenvolvimento
da tecnologia nacional;
XI - desenvolver programas educativos que concorram para
melhorar a compreensão social dos programas ambientais;
XII - celebrar convênios, ajustes, acordos e contratos com
entidades públicas e privadas, nacionais ou internacionais
para execução de atividades ligadas aos seus objetivos;
XIII - executar outras atividades correlatas;
XIV - baixar, por Portaria, as normas administrativas necessárias ao estabelecimento dos prazos de validade das licenças.
Inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei n° 12.274, de 05 de
abril de 1994.
Art. 10. Os servidores da SEMACE encarregados da fiscalização do cumprimento da legislação do controle do Meio
Ambiente terão garantido o livre acesso às instalações industriais, comerciais e em outros locais que se fizer necessária a

ação da Entidade e em casos excepcionais, esse acesso poderá
ser feito a qualquer dia e hora.
Art. 11. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental as obras,
empreendimentos e atividades que, por suas características,
porte ou localização, estejam sujeitas à elaboração de Estudo
de Impacto Ambiental - EIA. Nova redação dada pelo art. 2º
da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
§ 1°. Estão também sujeitos ao licenciamento ambiental:
Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei n° 12.274, de 05
de abril de 1994.
I - os loteamentos e os desmembramentos;
II - a instalação, ampliação ou modificação de uma
fonte de poluição ou de degradação ambiental;
III - a instalação de uma fonte de poluição ambiental em
prédio já construído.
§ 2°. Constituirá objeto do Regulamento a enumeração
das fontes de poluição referidas no caput deste artigo.
Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei n° 12.274, de 05
de abril de 1994.
§ 3°. O licenciamento ambiental de que trata esta Lei compreende as seguintes licenças: Parágrafo acrescentado pelo art.
2º da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento
da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos
nas fases de localização, instalação e operação, observados nos
planos municipais, estaduais ou federais do uso do solo;
II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações constantes no
Projeto Executivo aprovado;
III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de
acordo com o previsto nas licenças Prévia e de Instalação.
§ 4°. As Licenças Prévias, de Instalação e de Operação serão
outorgadas pela SEMACE, com observância dos critérios
e padrões estabelecidos em Regulamento, nas normas dele
decorrentes e, no que couber, nas normas e padrões estabelecidos pela legislação federal pertinente, após ouvido o
COEMA. Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei n° 12.274,
de 05 de abril de 1994.
§ 5°. A Licença Prévia será obrigatória para as atividades sujeitas à elaboração e aprovação de Estudo de Impacto Ambiental
- EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
e facultativo nos demais casos. Parágrafo acrescentado pelo art.
2º da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
§ 6°. Caberá ao Conselho Estadual do Meio Ambiente COEMA, por proposta da SEMACE, o estabelecimento de
critérios que orientarão as decisões de que trata o parágrafo
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anterior. Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei n° 12.274,
de 05 de abril de 1994.
Art. 12. Os conceitos de Meio Ambiente, Degradação da
Qualidade Ambiental, Poluição, Poluidor, Poluente e Recursos Ambientais serão estabelecidos em Regulamento,
observando o disposto na Legislação Federal. Nova redação
dada pelo art. 4º da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
Art. 13. As pessoas físicas ou jurídicas que causarem poluição
das águas, do ar, do solo e do subsolo ou degradação ambiental de qualquer natureza, no território do Estado do Ceará,
infringindo as disposições desta Lei, do seu Regulamento
e das normas dele decorrentes, bem como da Legislação
Federal em vigor, ficam sujeitas as seguintes penalidades:
Nova redação dada pelo art. 6º da Lei n° 12.274, de 05 de
abril de 1994.
I - advertência;
II - multa (simples ou diária), de 10 (dez) a 1.000 (mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Estado do Ceará
- UFECE, na data da infração;
III - embargo;
IV - interdição definitiva ou temporária;
V - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público Estadual;
VI - perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos Estaduais de Crédito.
§ 1°. O Regulamento especificará as autoridades competentes
para aplicação das penalidades previstas neste artigo, assim
como o procedimento administrativo a ser adotado na imposição das mesmas. Parágrafo acrescentado pelo art. 6º da Lei
n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
§ 2°. As infrações desta lei, do seu Regulamento e das normas
dela decorrentes serão, a critério da SEMACE, classificadas
em leves, graves e gravíssimas, levando-se em consideração as
circunstâncias atenuantes e agravantes. Parágrafo acrescentado
pelo art. 6º da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
§ 3°. Ocorrendo a extinção da UFECE adotar-se-á, para
os efeitos desta Lei, o mesmo índice que a substituir. Parágrafo acrescentado pelo art. 6º da Lei n° 12.274, de 05 de
abril de 1994.
§ 4°. As penalidades previstas nos incisos III e IV deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e II do mesmo artigo. Parágrafo acrescentado pelo art. 6º da
Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
§ 5°. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao ambiente
e a terceiros, afetados por sua atividade. Parágrafo acrescentado
pelo art. 6º da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.

§ 6°. Na aplicação das multas de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os seguintes limites: Parágrafo
acrescentado pelo art. 6º da Lei n° 12.274, de 05 de abril
de 1994.
I - de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o valor nominal da UFECE
nas infrações leves;
II – de 101 (cento e uma) a 500 (quinhentas) vezes o valor
nominal da UFECE nas infrações graves;
III – de 501 (quinhentas e uma) a 1.000 (mil) vezes o valor
nominal da UFECE nas infrações gravíssimas.
§ 7º. Nos casos de reincidência, a multa (simples ou diária)
poderá ser aplicada pelo valor correspondente ao dobro da
anteriormente interposta. Parágrafo acrescentado pelo art. 6º
da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
§ 8°. Caracteriza-se reincidência quando o infrator cometer
nova infração, poluindo ou degradando o mesmo recurso
ambiental (ar, água, solo e subsolo) poluído ou degradado
pela infração anterior ou, ainda, não ter sanado a irregularidade constatada após o decurso no prazo concedido ou
prorrogado para sua correção. Parágrafo acrescentado pelo art.
6º da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
§ 9°. Nos casos em que a infração for continuada, poderá
a autoridade competente impor multa diária nos mesmos
limites e valores estabelecidos no parágrafo sexto deste artigo.
Parágrafo acrescentado pelo art. 6º da Lei n° 12.274, de 05
de abril de 1994.
§ 10. A multa diária cessará quando corrigida a irregularidade,
porém não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de sua imposição. Parágrafo acrescentado pelo
art. 6º da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
§ 11. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa
quando o infrator, por termo de compromisso aprovado pela
autoridade ambiental que aplicou a penalidade, se obrigar à
adoção de medidas específicas para cessar e corrigir a poluição
ou degradação ambiental. Parágrafo acrescentado pelo art. 6º
da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
§ 12. Cumprida as obrigações assumidas pelo infrator, a
multa poderá ser reduzida em até 90% (noventa por cento).
Parágrafo acrescentado pelo art. 6º da Lei n° 12.274, de 05
de abril de 1994.
§ 13. As penalidades de interdição, temporária ou definitiva,
será aplicada nos casos de perigo iminente à saúde pública
e, a critério da SEMACE, nos casos de infração continuada,
implicando, quando for o caso, na cassação ou suspensão das
licenças de que trata o artigo 2° desta Lei. Parágrafo acrescentado pelo art. 6º da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
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§ 14. A penalidade de embargo será aplicada no caso de atividades, obras ou empreendimentos executados sem a necessária
licença ambiental ou em desacordo com a licença concedida,
quando sua permanência contrariar as disposições desta lei, do
seu Regulamento e das normas dela decorrentes. Parágrafo acrescentado pelo art. 6º da Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão aplicadas pelo Superintendente da SEMACE e a regulamentação
desta Lei disporá sobre a fixação dos seus valores, períodos
diários de infração, circunstâncias agravantes, ressalvadas a
suspensão de atividade, que é de competência do Governador
do Estado, por proposta da SEMACE.
Art. 14. A partir da vigência desta Lei, os Cartórios de Imóveis do Estado do Ceará, somente registrarão os loteamentos,
após a licença expedida pela SEMACE, nos termos do artigo
10 da Lei Federal n° 6.938/81.
Art. 15. A SEMACE será organizada com a seguinte estrutura básica:
I - Direção Superior
Superintendência
II - Órgãos de Assessoramento
1. Gabinete
2. Procuradoria
III - Órgão de Execução Programática:
1. Departamento Técnico:
1.1. Divisão de Análises e Pesquisas;
1.2. Divisão de Licenciamento e Controle Ambiental;
1.3. Divisão de Educação Ambiental;
1.4. Divisão de Proteção de Recursos Naturais;
IV - Órgão de Execução Instrumental:
1. Departamento Administrativo Financeiro:
1.1. Divisão de Pessoal;
1.2. Divisão de Finanças:
1.3. Divisão de Material e Patrimônio:
1.4. Divisão de Serviços Gerais.
Art. 16. Os cargos comissionados correspondentes aos órgãos
integrantes de sua estrutura organizacional serão remanejados,
por decreto do Poder Executivo, de outros Órgãos da Administração Estadual que tenham sido extintos ou fundidos.
Art. 17. Até que seja criado o Quadro de Pessoal da SEMACE a autarquia funcionará com servidores remanejados
de outros Órgãos da Administração Direta e Indireta, com
prioridades para o pessoal egresso da SUDEC, com caráter
temporário ou definitivo.
Art. 18. A estrutura organizacional, o funcionamento, atribuições, quadro de pessoal e outros assuntos de interesse da
Autarquia serão definidos em regulamento a ser aprovado
por Decreto do Poder Executivo.
Art. 19. Ficam transferidas para a SEMACE todas as atribuições da Superintendência de Desenvolvimento do Estado do

Ceará - SUDEC, pertinentes ao Meio Ambiente e poluição,
inclusive a execução de todos os projetos, convênios, acordos, ajustes e contratos referentes a proteção ambiental, que
aquela autarquia mantém em Órgãos e Entidades Públicas
e Privadas, subrogando-se a SEMACE em todos os direitos
e obrigações, como sucessora legal da SUDEC, naquela área
de abrangência.
Art. 20. São Fontes de Receitas da SEMACE:
I - dotações Orçamentárias;
II - rendas patrimoniais ou provenientes de prestação de
serviço;
III - multas;
IV - dotações, contribuições e auxílios;
V - produto de operação de crédito;
VI - créditos especiais que lhe forem atribuídos;
VII - outros recursos de qualquer natureza.
Art. 21. O acervo patrimonial da Divisão de Patrimônio
Ambiental - SUDEC, constituído de bens móveis e imóveis,
equipamentos e instalações, fica transferido para a SEMACE,
constituindo-se no patrimônio inicial da autarquia, após a
identificação e avaliação assim como os bens, direitos e valores, que a qualquer título, lhe sejam adjudicados, transferidos
ou adquiridos.
Art. 22. É aberto o crédito Adicional Especial, no valor de
Cz$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzados) para atender
as despesas de instalação e funcionamento da autarquia, até
o final do corrente exercício, por conta do excesso de arrecadação verificado no vigente orçamento.
Art. 23. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 28 de dezembro de 1987.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Adolfo de Marinho Pontes

***

LEI Nº 11.678, DE 23 DE MAIO DE 1990.
Acrescenta competência ao CONSELHO
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, estabelecidas pela Constituição do Estado do Ceará e
pela Lei nº 11.564, de 26 de junho de 1980.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

•120•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

Art. 1º. Acrescenta-se ao Artigo 2º, da Lei nº 11.390, respectivamente os seguintes itens:
“11 – Apreciar, nos termos do Artigo 264 da Constituição
Estadual, o Relatório do Impacto Ambiental RIMA de obras
ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente e/ou que cause que cause risco
para a vida e a qualidade de vida”.
“12 – Escolher, nos termos da Lei 11.504, de 26/06/1989,
a(s) personalidade(s) e/ou instituição(ões) a ser(em)
consagrada(s) pela Medalha Chico Mendes”.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTDO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 23 de maio de 1990.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
José Liberato Barrozo Filho.

***

LEI Nº 12.910, DE 09 DE JUNHO DE 1999.
Altera o art. 3º, seu parágrafo único e o art. 4º da Lei nº
11.411, de 28 de dezembro de 1987 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço sabe que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º. O Art. 3º, seu parágrafo único e o Art. 4º, da Lei nº
11.411, de 28 de dezembro de 1987, publicada no Diário
Oficial do Estado do Ceará, no dia 4 de janeiro de 1988,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º. O Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA, órgão do Sistema Estadual do Meio Ambiente, será
presidido pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente que dele fará parte, como membro nato e
secretariado pelo titular da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE que, nas faltas e impedimentos
do Presidente o substituirá.
Parágrafo único. Integram o Conselho Estadual do Meio
Ambiente – COEMA 2(dois) representantes da Assembléia
Legislativa e 1(um) representante dos seguintes órgão ou
entidades:
I - DO PODER PÚBLICO:

a) Secretaria de Ciências e Tecnologia;
b) Secretaria de Turismo;
c) Secretaria de Desenvolvimento Rural;
d) Secretaria de Educação Básica;
e) Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
f ) Secretaria de Saúde;
g) Secretaria dos Transportes, Energia, comunicação e
Obras;
h) Secretaria do Planejamento e Coordenação;
i) Secretaria da Cultura e Desporto;
j) Secretaria dos Recursos Hídricos;
l) Procuradoria Geral do Estado;
m) Procuradoria Geral da Justiça do Ceará;
n) Procuradoria da República no Estado do Ceará;
o) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis – IBAMA; e
II - DAS UNIVERSIDADES:
a) Universidade Federal do Ceará – UFC;
b) Universidade Estadual do Ceará – EUCE;
c) Universidade Vale do Acaraú – UVA;
d) Universidade Regional do Cariri – URCA e
e) Universidade de Fortaleza – UNIFOR.
III – DAS ENTIDADES AMBIENTALISTAS:
a) Associação dos Municípios do Estado do Ceará – AMECE;
b) Federação Agrícola do Estado do Ceará – FAEC;
c) Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC;
d) Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado do
Ceará;
e) 6(seis) entidades representativas de classes profissionais de
nível superior das áreas de engenharia, arquitetura, agronomia, biologia, medicina e direito, nos termos do Art. 264,
§1º da Constituição do Estado.”
“Art. 4º. Os Conselheiros e seus suplentes terão mandato de
2(dois) anos e serão designados pelo Governador do Estado,
através de indicação feita pelos dirigentes dos órgãos ou
entidades representadas, permitida a recondução por igual
período”.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em, Fortaleza, aos 09 de junho de 1999.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
FRANCISCO DE QUEIROZ MAIA JÚNIOR
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE.

***
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - COEMA

- SEMACE;
II - colaborar com a Superintendência Estadual do Meio
Ambiente e com outros órgãos públicos e particulares na
solução dos problemas ambientais do Estado;
III - sugerir ao Chefe do Poder Executivo medidas
destinadas a preservar o meio ambiente do Estado;
IV - estimular a realização de campanhas educativas, para
mobilização da opinião pública, em favor da preservação
ambiental;
V - promover e estimular a celebração de convênios, ajustes
e acordos, com entidades públicas e privadas para execução
de atividades ligadas aos seus objetivos;
VI - coordenar, em comum acordo com a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente a implantação
e execução da Política Estadual do Meio Ambiente;
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao
controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente
(natural e construído) com vistas à utilização, preservação e
conservação dos recursos ambientais;
VIII - sugerir aos organismos públicos estaduais, em caráter
geral ou condicional, que imponham aos agressores do ambiente a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos,
bem como a perda ou suspensão da participação em linhas de
financiamentos de estabelecimentos estaduais de crédito;
IX - sugerir à SEMACE a suspensão das atividades poluidoras, contaminadoras e degradadoras do ambiente;
X - estimular e colaborar com a criação dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA’s;
XI - decidir sobre assuntos encaminhados à sua
apreciação pela Secretaria Executiva do Colegiado;
XII - executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 1°. Este Regimento estabelece as normas de organização
e funcionamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente
- COEMA.

Art. 3°. Integram o Plenário do COEMA:
I - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente,
cujo Secretário integra o Conselho como membro nato na
qualidade de Presidente;
II - Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, cujo Superintendente, membro nato, assumirá a Presidência do Conselho nas faltas e impedimentos do titular; e
III - Conselheiros, representantes das seguintes instituições governamentais e não-governamentais:
a) Associação dos Municípios do Estado do Ceará - AMECE;
b) Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB - Seção
Fortaleza;
c) Associação dos Engenheiros Agrônomos do Ceará AEAC;
d) Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
- ABES - Seção Ceará;
e) Comissão de Agropecuária e Recursos Hídricos da As-

DECRETO Nº 23.157, DE 08 DE ABRIL DE 1994.
Aprova o Regimento Interno do Conselho
Estadual do Meio Ambiente – COEMA
O GOVERNADO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais, em especial o art. 88, inciso IV da
Constituição Estadual e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 5 da Lei n° 11.411,
de 28 de dezembro de 1987, c/c art. 259, parágrafo único,
inciso II da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art. 1°. Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho
Estadual do Meio Ambiente - COEMA, nos termos da Resolução COEMA n° 035/94, que a este acompanha.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do Decreto n° 20.067, de 26
de abril de 1989.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 08 de abril de 1994.
CIRO FERREIRA GOMES
MARFISA MARIA DE AGUIAR FERREIRA

Parágrafo único. A expressão Conselho Estadual do Meio
Ambiente e a sigla COEMA se eqüivalem para efeitos de
referência e comunicação.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA
Art. 2°. O COEMA, criado como órgão colegiado nos termos
da Lei n° 11.411, de 28 de dezembro de 1987, alterado pela
Lei n° 11.787, de 21 de janeiro de 1991, integra o Sistema
Estadual do Meio Ambiente e tem por finalidade assessorar o
Chefe do Poder Executivo em assuntos de política de proteção
ambiental, competindo-lhe especialmente:
I - examinar e aprovar os planos anuais e/ou plurianuais da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
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sembléia Legislativa;
f ) Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do SemiÁrido da Assembléia Legislativa;
g) Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC;
h) Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado do Ceará;
i) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA/Ce;
j) Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB - Departamento
do Ceará;
k) Ministério Público Estadual;
l) Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Seção Ceará;
m) Procuradoria da República no Estado do Ceará;
n) Secretaria de Indústria e Comércio - SIC;
o) Secretaria de Recursos Hídricos - SRH;
p) Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - SEARA;
q) Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste SUDENE;
r) Sociedade Cearense de Defesa da Cultura e Meio Ambiente
- SOCEMA;
s) Universidades existentes no Estado, em critério de rodízio.
§ 1°. Os membros do Colegiado terão mandato de 02
(dois) anos, permitida a recondução desde que aprovada
oficialmente pela Entidade ou Órgão representado, sendo
os Conselheiros e respectivos suplentes nomeados pelo Governador do Estado, através de indicação oficial dirigida à
Presidência do Conselho.
§ 2°. O mandato dos Conselheiros somente poderá ser suspenso ou extinto por ato do Governador, após provocação do
Órgão ou Entidade representada, assegurado ao Conselho em
questão o direito de ampla defesa perante o respectivo Órgão
ou Entidade representada e ainda o direito de manifestar-se
perante o COEMA, quanto à motivação da suspensão ou
extinção de seu mandato.
§ 3°. O Conselheiro que deixar de comparecer e não for
representado pelo suplente em 03 (três) reuniões ordinárias
consecutivas, ou 05 (cinco) intercaladas, sem prévia justificativa escrita até o início da reunião, perderá o mandato, o que
se fará por decisão da maioria absoluta do Colegiado.
§ 4°. Em caso de vacância, incumbirá à Secretaria Executiva
do Conselho solicitar do Órgão ou Entidade representada
a designação do sucessor do Conselheiro e/ou suplente
afastado.
§ 5°. Os membros do COEMA serão empossados pelo
Presidente na primeira reunião do Colegiado que venha a se
realizar após as respectivas nomeações, devendo ser lavrado
em livro próprio e respectivo termo de posse.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 4°. São Órgãos integrantes do COEMA:

I - Presidência;
II - Colegiado;
III - Câmaras Técnicas;
IV - Secretarias executivas.
Art. 5°. São Órgãos deliberativos do COEMA:
I - a Presidência;
II - o Colegiado, que é o órgão máximo do Conselho; e
III - as Câmaras Técnicas, que serão Permanentes ou Temporárias.
Seção I
Da Presidência
Art. 6°. A Presidência do COEMA será exercida pelo Secretario do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do
Estado, o qual será substituído, nas faltas e impedimentos,
pelo Superintendente da SEMACE, competindo-lhe especialmente:
I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado, aprovando
a respectiva ordem do dia e promovendo as comunicações
correspondentes;
II - ordenar o uso da palavra, de forma a garantir o direito
de manifestação a todos os Conselheiros, observada a ordem
de inscrição dos mesmos;
III - submeter à votação as matérias a serem decididas pelo
Colegiado, intervindo na ordem dos trabalhos sempre que
se fizer necessário;
IV - designar relatores ad referendum do Colegiado;
V - despachar o expediente e dar conhecimento do seu conteúdo ao Colegiado;
VI - fazer cumprir as deliberações do Colegiado;
VII - assinar e encaminhar as Resoluções e Moções para
publicação no Diário Oficial do Estado;
VIII - propor ao Colegiado, na última reunião do ano, o
calendário anual de reuniões para o ano seguinte;
IX - representar o COEMA perante a sociedade em geral e
os órgãos do Poder Público, inclusive judicialmente;
X - expedir resoluções, inclusive normativas para complementação e suprimento de lacunas deste Regimento, estas
ad referendum do Colegiado;
XI - propor a criação de Câmaras Técnicas, submetendo-as
à apreciação do Colegiado;
XII - apurar e proclamar os resultados das votações do Colegiado;
XIII - zelar pelo cumprimento deste regimento; e
XIV - resolver, ad referendum do Colegiado, os casos omissos
neste regimento.
Seção II
Do Colegiado
Art. 7°. O Colegiado é o órgão máximo de deliberação do
Conselho formado por todos os seus membros, titulares e
suplentes, que atuarão em igualdade de condições, vedado
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o estabelecimento de hierarquia ou distinção de peso entre
seus votos, excetuada a hipótese prevista no art. 23 a 26
deste Decreto.
Parágrafo único. A presença do Conselheiro titular exclui
de voto o respectivo suplente, sendo-lhe porém facultado
o direito de voz nas reuniões, desde que autorizado pelo
titular, observada a disponibilidade máxima de tempo que
lhe é assegurado.
Art. 8°. Compete ao Colegiado:
I - apreciar os atos da Presidência, Secretaria Executiva e
Câmaras Técnicas, quando proferidos ad referendum;
II - aprovar o calendário anual de reuniões;
III - aprovar a criação de Câmaras Técnicas;
IV - alterar este Regimento, cujas deliberações se transformarão em Resolução;
V - aprovar a participação e/ou convocar representantes ou
especialistas a que se refere o parágrafo 9° do art. 17 deste
regimento;
VI - baixar as normas de sua competência necessárias a
regulamentação e implementação da Política Estadual do
Meio Ambiente;
VII - aprovar as normas e critérios definidos pela SEMACE
para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente
poluidoras;
VIII - apreciar os Pareceres Técnicos da SEMACE relativos
ao licenciamento de obras e/ou empreendimentos de significativo impacto ambiental, para os quais se exige o EIA/
RIMA, avocados a partir do relatório mensal encaminhado
ao Conselho pelo órgão ambiental do Estado;
IX - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente, com
vistas ao uso racional dos recursos ambientais; e
X - exercer outras atribuições que sejam de sua competência.
Art. 9°. As matérias sujeitas à votação do Colegiado enquadrar-se-ão como:
I - RESOLUÇÃO - quando se tratar de deliberação vinculada
à competência legal do COEMA;
II - MOÇÃO - manifestação de qualquer natureza relacionada com a temática ambiental.
§ 1°. As Resoluções e Moções serão datadas e enumeradas
em ordens distintas, cabendo à Secretaria Executiva ordenálas e indexá-las.
§ 2°. As Resoluções o Moções aprovadas pelo COEMA,
serão referendadas e assinadas por seu Presidente, cabendo à
Secretaria Executiva dar o seu devido encaminhamento.
Seção III
Dos Membros do Colegiado
Art. 10. Compete aos Conselheiros:
I - comparecer, participar e votar nas reuniões plenárias;

II - debater as matérias em discussão;
III - requerer informações, providências e esclarecimentos à Presidência e à Secretaria Executiva;
IV - pedir vistas de processos em pauta, o que deverá ser
objeto de aprovação por maioria simples do Colegiado;
V - relatar matérias que lhe forem distribuídas dentro dos
prazos fixados pelo Colegiado;
VI - participar e votar nas Câmaras Técnicas;
VII - propor temas e assuntos à deliberação e ação
do Plenário, bem como reuniões extraordinárias;
VIII - levantar questões de ordem no decorrer da reunião;
IX - realizar visitas e inspeções a órgãos públicos e empresas
privadas por expressa delegação do Colegiado;
X - propor, desde que endossado por mais 04 (quatro) Conselheiros, a criação de Câmaras Técnicas e alterações neste
Regimento;
XI - desempenhar outras atividades que lhe decoram das
disposições deste Regimento ou que lhes forem delegadas
pelo Colegiado.
Parágrafo único. As matérias propostas à deliberação do Plenário, de que trata o inciso VII deste artigo, serão datilografadas, e encaminhadas à Presidência do COEMA pelo menos
10 (dez) dias antes da reunião em que entrará em pauta.
Seção IV
Da Secretaria Executiva
Art. 11. A SEMACE exercerá a Secretaria Executiva do
COEMA, funcionando como órgão auxiliar da Presidência, do Colegiado e das Câmaras Técnicas, desempenhando
atividades de apoio técnico, jurídico e administrativo e de
execução das deliberações do Conselho.
Art. 12. Compete à Secretaria Executiva:
I - secretariar as reuniões do Colegiado, lavrando as atas
respectivas e prestando informações sobre as matérias em
pauta;
II - solicitar aos Conselheiros esclarecimentos necessários à
correta lavratura da ata;
III - receber a correspondência e prepará-la para despacho
do Presidente, a qual deverá ser levada ao conhecimento do
Colegiado;
IV - redigir, sob a forma de Resoluções ou Moções, as deliberações do Colegiado;
V - registrar em livro próprio a posse dos Conselheiros, controlando a vigência de seus mandatos e livro de freqüência
às reuniões;
VI - providenciar o encaminhamento das deliberações do
Colegiado à Presidência para fins de publicação no Diário
Oficial do Estado;
VII - elaborar relatório de atividades do COEMA, submetendo-o ao Colegiado; e
VIII - cumprir outros encargos que lhe forem atribuídos pelo
Presidente do Colegiado.
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Seção V
Das Câmaras Técnicas
Art. 13. O COEMA poderá constituir Câmaras Técnicas, por
proposta de qualquer Conselheiro ou por iniciativa própria
do Presidente, submetida à aprovação do Plenário.
§ 1°. As Câmaras Técnicas, Permanentes ou Temporárias,
terão suas composições e funcionamento constantes do ato
do COEMA que as criar, as quais serão conformadas por,
no mínimo, 05 (cinco) membros, dentre os quais serão um
Coordenador e um Relator.
§ 2°. Os Relatórios Finais das Câmaras Técnicas deverão ser
apresentados ao Colegiado até 48 (quarenta e oito) horas
antes da realização das reuniões do Conselho, cuja a pauta
inclua o processo em referência.
Art. 14. As Câmaras Técnicas Temporárias, serão propostas
pelo Colegiado mediante resolução em que especificará o
número e nome das respectivas entidades integrantes, o prazo
de funcionamento e a finalidade para que se instituiu.
Art. 15. Às Câmaras Técnicas, órgãos de assessoramento do
COEMA, compete especialmente:
I - emitir Relatórios e Pareceres às matérias de suas competências nos prazos devidos;
II - elaborar propostas de Projeto de Lei, Decretos e outros
atos normativos, ou de interesse ambiental, a serem encaminhados ao Chefe do Poder Executivo Estadual, após
aprovados pelo Colegiado;
III - relatar e submeter à aprovação do Colegiado, assuntos
a elas pertinentes; e
IV - exercer outras atividades correlatas que lhes sejam delegadas pelo Colegiado.
Art. 16. As propostas das Câmaras Técnicas serão tomadas
por votação da maioria simples de seus membros.
§ 1°. Nas reuniões do Colegiado, o processo será apresentado
pelo Relator da Câmara Técnica com o respectivo Relatório
e Parecer conclusivo.
§ 2°. Das reuniões das Câmaras Técnicas serão lavradas atas sucintas em livro próprio, e assinadas pelos membros presentes.
CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO
Seção I
Das Reuniões
Art. 17. O Colegiado se reunirá ordinariamente, mensalmente, em datas fixadas em calendário estabelecido mediante

deliberação e, extraordinariamente, toda vez que convocado
pelo Presidente ou a requerimento de 1/3 (um terço) de
seus membros, com antecedência mínima de 48 (quarenta
e oito) horas.
§ 1°. As reuniões ordinárias independerão das convocações,
uma vez publicada a Resolução fixadora de suas datas.
§ 2°. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas no
próprio plenário e/ou mediante notificação aos membros
do COEMA, por ofício ou telegrama, onde se fará constar
a ordem do dia.
§ 3°. A ordem do dia será elaborada pelo Secretário Executivo,
sob orientações do Presidente que designará os assuntos a
serem tratados prioritariamente pelo Colegiado.
§ 4°. As reuniões do Conselho só poderão se iniciar com a
presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros
para o que se fará uma primeira verificação do quorum, na
hora estabelecida na pauta da reunião.
§ 5°. Se na primeira verificação do quorum não houver número suficiente para iniciar a reunião, será feita uma segunda
e última verificação 20 (vinte) minutos após, concluindo com
a realização ou não da reunião.
§ 6°. Quando das pautas das reuniões constarem assuntos ou
matérias sujeitas a deliberação do Colegiado, estas só serão
postas em discussão com a presença da maioria absoluta, para
o que, nesta ocasião far-se-á a verificação de quorum.
§ 7°. Na hipótese de inexistência do quorum referido no
parágrafo anterior, a reunião será encerrada e os assuntos
pendentes serão discutidos e deliberados na reunião ordinária
subseqüente.
§ 8°. As reuniões do COEMA serão públicas, sendo, entretanto, o direito de voz assegurado privativamente aos Conselheiros, salvo situações excepcionais desde que aprovadas
por maioria simples do Colegiado.
§ 9°. Em casos específicos, ou quando se fizer necessário
poderão ser chamados a participar das reuniões do COEMA,
com direito de voz, representantes de outras entidades e/ou
especialistas em matéria de interesse do assunto em pauta,
desde que aprovado por maioria simples do Colegiado.
§ 10. A pauta das reuniões, acompanhada da ata da reunião
anterior, será encaminhada pela Secretaria Executiva aos
Conselheiros com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco)
dias úteis.

•125•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

§ 11. A partir da notificação da reunião, ficará incumbido o
Conselheiro titular de dar conhecimento da mesma ao seu suplente, que o substituirá nas suas faltas ou impedimentos.
§ 12. Quando da assinatura do livro de freqüência, antes
do início de cada reunião, será entregue a cada Conselheiro,
cópia dos informes da Secretaria Executiva cujos assuntos
poderão ser comentados/complementados durante o tempo
definido para os informes dos Conselheiros.
Seção II
Da Ordem dos Trabalhos

§ 1°. A votação será nominal e aberta.
§ 2°. caso seja de interesse do Conselheiro, este poderá fazer
sua declaração de voto, o qual constará na ata.
§ 3°. Finda a votação, o Presidente apurará e proclamará o
resultado final, determinando ao Secretário Executivo fazê-lo
constar na ata.
§ 4º As atas, redigidas de forma sucinta depois de aprovadas,
serão arquivadas na Secretaria Executiva.

Art. 18. Abertos os trabalhos, o Presidente determinará ao
Secretário Executivo, se for o caso, a verificação do quorum e
a leitura da ata da reunião anterior, que poderá ser dispensada
com a concordância da maioria simples do Colegiado.

Art. 24. Até o início da votação, qualquer dos Conselheiros
poderá pedir vistas da documentação relativa à matéria em
deliberação, que o Colegiado poderá deferir por maioria
simples, no máximo até a reunião ordinária, imediatamente
subsequente, para quando se adiará a deliberação.

Art. 19. Feitas as correções eventualmente indicadas e aprovada a ata, o Presidente facultará a palavra aos Conselheiros,
que disporão de 15 (quinze) minutos para a apresentação de
seus informes, por ordem de inscrição.

Parágrafo único. Se mais de um Conselheiro pedir vistas,
os requerentes dividirão entre si o prazo previsto no caput
deste artigo.

Art. 20. Em seguida, o Presidente porá as matérias de ordem
do dia na seqüência em que dela constarem.
§ 1°. Cada matéria será relatada por seu proponente.

Art. 25. Os assuntos incluídos em pauta, que por qualquer
motivo não forem discutidos ou votados, deverão sê-los na
reunião ordinária subsequente, podendo, entretanto, em
razão da relevância da matéria, ser convocada em reunião
extraordinária.

§ 2°. Após o pronunciamento de cada Relator, a Secretaria
Executiva, através da Procuradoria Jurídica da SEMACE,
exporá o seu Parecer Técnico/Jurídico sobre a matéria.

Seção III
Das Deliberações

Art. 21. Na ausência do proponente da matéria a ser discutida, o Presidente designará um relator, escolhido dentre os
Conselheiros presentes, ad referendum do Colegiado.

Art. 26. As deliberações do Colegiado serão tomadas em
regra, por maioria simples de votos presentes à reunião, cabendo ao Presidente o voto de Conselheiro e de desempate,
este último se, em segunda discussão persistir o empate.

Parágrafo único. O Relator poderá, após seu pronunciamento, proferir seu voto.
Art. 22. Relatada a matéria e/ou proferido o voto do Relator,
o presidente facultará a palavra aos demais Conselheiros, pela
ordem de inscrição e pelo tempo de 05 (cinco) minutos,
prorrogáveis por mais 05 (cinco) minutos após assegurados o
direito de manifestação a todos os Conselheiros presentes.
Art. 23. Concluídos os debates, o Presidente dará início a
votação, pela chamada nominal dos órgãos ou entidades
representadas, votando, entretanto, em primeiro lugar o
Relator, a seguir, o Presidente, cabendo-lhe ainda o voto de
desempate.

Seção IV
Das Disposições Gerais
Art. 27. O COEMA convidará semestralmente, representantes dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente
- COMDEMAs, a fim de se avaliar os trabalhos desenvolvidos
por estes e proporem diretrizes para as atividades futuras,
objetivando seu fortalecimento institucional.
Art. 28. O presente Regimento somente poderá ser emendado ou revisto por proposta subscrita, no mínimo pela maioria
absoluta dos Conselheiros.
Art. 29. Registrando-se dúvidas de interpretação, ou constatando-se lacunas neste Regimento, o Colegiado deverá
decidir a respeito.
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Art. 30. Este Regimento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
RESOLUÇÃO Nº 13, DE 30 DE JULHO DE 1998.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no uso
de suas atribuições que lhe confere o item 7 do art. 2º, da Lei
nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987 c/c o inciso VII, do
art. 7º do Decreto nº 20.067, de 26 de abril de 1989,
RESOLVE:
Art. 1º. Os Conselheiros titulares do Conselho Estadual do
Meio Ambiente serão notificados da entrega, junto à SEMACE, dos Estudos de Inpacto Ambiental e dos Relatórios de
Impacto sobre o Meio Ambiente, no prazo de cinco dias úteis
contados da publicação, em jornal de grande circulação do
aviso de depósito dos EIAs/RIMAs junto à SEMACE.
Art. 2º. A Notificação mencionará o projeto a que se refere
o EIA/RIMA objeto da notificação bem como a data de
circulação do jornal que publicou o aviso de seu depósito
junto à SEMACE.
Art. 3º. O Conselheiro titular do Conselho Estadual do
Meio Ambiente dará conhecimento ao seu suplente das
notificações recebidas.
Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado
para que surta os efeitos legais.
Francisco de Queiroz Maia Júnior
PRESIDENTE DO COEMA

***

CONSIDERANDO que a Política Estadual do Meio Ambiente vem sendo executada sempre com a participação dos
órgãos estaduais e entidades civis, porém conduzidas diretamente pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, Secretaria Executiva do Conselho;
RESOLVE:
Art. 1°. As 03 (três) Organizações Não Governamentais
ambientalistas que farão parte do colegiado do COEMA
deverão representar a sociedade civil cearense em defesa do
meio ambiente ecologicamente equilibrado e da sadia qualidade de vida da população.
Parágrafo único. As ONGs interessadas deverão encaminhar
e comprovar perante à Secretaria Executiva do Conselho sua
existência legal há mais de 01 (um) ano, através da apresentação do Estatuto Social aprovado e registrado, inscrição
federal, estadual e municipal, bem como, cópia da ata de
eleição da atual diretoria.
Art. 2°. Para seleção das ONGs deverão ser atendidos os
seguintes critérios:
I - ter existência legal há mais de um ano;
II - comprovada atuação no Ceará, com representação ou
sede no Estado;
III - existência de pessoas e/ou comunidades beneficiadas
pelas ações da ONG;
IV - sejam cadastradas na Secretaria Executiva do Conselho.
Art. 3°. Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua
aprovação pelo Plenário do COEMA.
Francisco de Queiroz Maia Júnior
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO
MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº 16,
DE 25 DE NOVEMBRO DE 1999.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no uso
de suas atribuições que lhe confere o item 10 do art. 2°, da
Lei n° 11.411, de 28 de dezembro de 1987, c/c o inciso XI,
do art. 7°, do Decreto n° 23.157, de 08 de abril de 1994;
CONSIDERANDO o estabelecimento no item III, parágrafo único do art. 3°, da Lei n° 11.411, de 28.12.87, alterado
pela Lei n° 12.910, de 09 de junho de 1999;
CONSIDERANDO a importância que as Organizações Não
Governamentais desempenham na defesa do meio ambiente
no Estado do Ceará, inclusive na colaboração direta com a
Secretaria Executiva do Conselho;

LEI COMPLEMENTAR Nº 43,
DE 29 DE JUNHO DE 2004.
Disciplina o Consórcio Público de Cooperação
entre os municípios de Caucaia, Fortaleza, Maracanaú e Maranguape, autorizando a gestão
associada de serviços públicos para desenvolver
e controlar as condições de saneamento e uso
das águas da bacia hidrográfica do rio Maranguapinho e cria o Fundo Intermunicipal do
Consórcio do rio Maranguapinho.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º. Fica criado, sob a coordenação da Secretaria da
Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente do Estado do Ceará,
o Consórcio Público do Rio Maranguapinho constituído
pelos Municípios de Caucaia, Fortaleza, Maranguape e Maracanaú, mediante expressa adesão por meio de Convênio de
Cooperação entre os entes federados, para gestão associada
de serviços públicos objetivando conceber, aprovar, adotar e
executar projetos e medidas conjuntas destinadas a planejar,
promover, recuperar, melhorar, implementar, desenvolver
e controlar as condições de saneamento e uso das águas da
Bacia Hidrográfica do Rio Maranguapinho e respectivas
sub-bacias.
Art. 2º. Constituem serviços públicos passíveis de gestão
associada a serem executados pelo Consórcio Público do Rio
Maranguapinho, os seguintes:
I - promoção, articulação e planejamento de soluções conjuntas das questões urbanas do Rio Maranguapinho, de interesse
comum dos municípios consorciados;
II - tratamento dos esgotos urbanos dos municípios consorciados;
III - proteção, conservação e recuperação ambiental das
áreas de risco;
IV - reabilitação da qualidade da água do Rio Maranguapinho
e de seus afluentes;
V - proteção, conservação e recuperação das áreas de preservação permanente do Rio Maranguapinho e seus afluentes;
VI - promoção de ações de infra-estrutura urbana e melhoria
do sistema viário ao longo do Rio Maranguapinho;
VII - desenvolvimento de serviços e atividades de interesse
dos municípios consorciados;
VIII - educação ambiental.
Art. 3º. Os órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual prestarão, quando solicitados, através de convênio, apoio e cooperação técnica para orientar os municípios
consorciados na prestação de serviços públicos de gestão
associada nas funções, áreas e setores indicados nesta Lei
Complementar, avaliando as condições e os investimentos
a serem implantados.
Art. 4º. A formalização do Consórcio Público do Rio Maranguapinho dar-se-á mediante a assinatura de Convênio
de Cooperação entre os Municípios de Caucaia, Fortaleza,
Maracanaú e Maranguape, com a intervenção do Estado,
devendo o Consórcio Público observar nos seus atos e contratos os princípios e exigências que norteiam a Administração
Pública, inclusive quanto ao procedimento de licitação.

§ 1º. A intervenção do Estado assegurará a participação deste no esforço conjunto de interesse comum, inclusive para
efeito de proporcionar a execução descentralizada de função,
serviço, obra ou evento de sua competência, observadas as
disposições regulamentares a serem baixadas pelo Poder
Executivo mediante Decreto.
§ 2º. O Convênio de Cooperação disciplinará a transferência de recursos públicos para o Fundo de que trata o
artigo seguinte, podendo prever a participação de órgãos e
entidades das administrações públicas direta e indireta, estadual e municipais envolvidas, inclusive de fundo especial,
autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou serviço
social autônomo, com vistas à execução descentralizada de
função, serviço, trabalho, ação, obra, aquisição de bens, produtos e equipamentos ou à realização de evento, de interesse
recíproco, em regime de mútua colaboração.
§ 3º. Para acompanhamento e controle do fluxo de recursos e
das aplicações, inclusive quanto à avaliação dos resultados do
Convênio de Cooperação, os órgãos ou entidades partícipes,
mencionados no parágrafo anterior, sujeitar-se-ão às instruções relativas a prestações de contas baixadas para este fim.
§ 4º. O recebimento de recursos para execução do Convênio
de Cooperação obriga os convenentes a manter registros
contábeis próprios, para fins deste artigo, além do cumprimento das normas gerais de direito financeiro e de licitação
a que estão sujeitos.
§ 5º. Quando o convênio compreender aquisição de bens,
serviços, produtos e equipamentos permanentes, será obrigatória a estipulação, nos seus termos, relativamente ao destino
a ser dado aos remanescentes na data de sua extinção.
Art. 5º. Fica criado o Fundo Intermunicipal do Consórcio
Público do Rio Maranguapinho com os seguintes objetivos:
I - financiar a execução de obras, a aquisição de bens, serviços,
produtos e equipamentos necessários à execução dos serviços
e objetivos do Consórcio;
II - patrocinar a execução de projetos e medidas dos municípios consorciados destinadas a promover, melhorar e
controlar as condições de saneamento e uso das águas da
Bacia Hidrográfica do Rio Maranguapinho e respectivas
sub-bacias;
III - viabilizar financeiramente a promoção, articulação e
planejamento na solução conjunta das questões urbanas e
ambientais do Rio Maranguapinho;
IV - promover o tratamento dos esgotos urbanos dos municípios consorciados;
V - promover a recuperação ambiental das áreas de risco e
a reabilitação da qualidade da água do Rio Maranguapinho
e seus afluentes;
VI - promover a recuperação da áreas de preservação perma-
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nente do Rio Maranguapinho e seus afluentes;
VII - promover ações de infra-estrutura urbana e de melhoria
dos sistemas viários ao longo do Rio Maranguapinho;
VIII - desenvolver os serviços públicos de gestão associada.

LEI Nº13.066, DE 17 DE OUTUBRO DE 2000.

Art. 6º. Os recursos financeiros para a composição do Fundo
Intermunicipal do Consórcio Público do Rio Maranguapinho serão previstos em dotações específicas constantes
do Orçamento Anual de cada Município Consorciado e
do Orçamento Anual do Estado, observado os termos do
Convênio de Cooperação.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ - Faço
saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono
a seguinte Lei:

§ 1º. Os Municípios Consorciados poderão dar em garantia,
nas operações de financiamento que se fizerem necessárias
para repasse ao Consórcio Intermunicipal, parcela de seus
recursos próprios, ou daqueles originários de sua participação no ICMS e no FPM, mediante prévia autorização de lei
municipal e observada a legislação em vigor.
§ 2º. Os Municípios poderão propor junto aos órgãos e entidades municipais e estaduais o remanejamento de parcelas
de recursos destinados aos investimentos em programas e
projetos de que trata esta Lei Complementar, com destaque
para os destinados à área de saúde, nos termos do § 3º do art.
3º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Art. 7º. O Consórcio Público do Rio Maranguapinho será
fiscalizado pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal dos Municípios Consorciados e, mediante
controle externo, pelas respectivas Câmaras Municipais, com
o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, devendo
o Estado do Ceará prestar contas ao Tribunal de Contas do
Estado, em atendimento aos princípios constitucionais e
legais de fiscalização e controle interno e externo.
Art. 8º. O Poder Executivo mediante Decreto regulamentará
a presente Lei Complementar.
Art. 9º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data
de sua publicação.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, aos 29 de junho de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***

Dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no Estado do Ceará e dá outras providências.

Art. 1º. Para os efeitos desta Lei, a Defesa Sanitária Vegetal
compõe-se de um conjunto de medidas e práticas necessárias
a prevenir e impedir a introdução, disseminação e estabelecimento, no Território Cearense, de pragas economicamente
importantes, bem como, a assegurar a produtividade agrícola
e industrial no Estado do Ceará.
§ 1º. As práticas, citadas no caput deste artigo, efetivar-se-ão
através de controle de trânsito, medidas de controle às pragas,
destruição ou não de vegetais e partes vegetais, a critério das autoridades competentes, inspeção de vegetais e produtos vegetais
e monitoramento de pragas de importância econômica.
§ 2º. Far-se-á a prevenção, a que se refere o caput deste artigo,
por meio de programas, projetos, campanhas educativas, e
quarentena para as pragas de importância econômica para a
agricultura e industria cearense.
Art. 2º. Compete ao Poder Executivo a promoção, a manutenção
e a recuperação da saúde dos vegetais de importância econômica
do Estado do Ceará, utilizando procedimentos que resguardem
a qualidade do meio ambiente e da saúde humana.
Art. 3º. À Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado
do Ceará, compete:
I - coordenar, executar e fiscalizar as ações de prevenção e
controle de pragas e manutenção da saúde dos vegetais de
importância econômica para o Estado;
II - estabelecer os procedimentos, as práticas, as proibições
e as imposições, nos termos da Lei, necessárias à Defesa
Sanitária Vegetal;
III - periodicamente, atualizar e publicar a lista das pragas de
importância econômica para o Estado do Ceará, dentre estas,
as quarentenárias e as não quarentenárias regulamentáveis,
informando seus respectivos hospedeiros e plantas potenciais
que venham a atacar;
IV - implantar programas estaduais e/ou regionais para o
controle das pragas;
V - promover, através do Serviço de Extensão Rural, cursos,
campanhas e ações de educação sanitária vegetal, aos produtores rurais e a todos as pessoas envolvidas em atividades
industriais e agroindústrias;
VI - cadastrar e fiscalizar os estabelecimentos que produzem
e comercializam vegetais e seus produtos, especialmente
mudas e sementes;
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VII - caracterizar e divulgar ao público interessado, no Estado
do Ceará, os espaços fisiográficos que não alojem ou que alojem, nas condições de ausência ou raridade, as “Áreas Livres
de Pragas” e as “Áreas de Baixa Prevalência de Pragas”;
VIII - interditar o trânsito e/ou áreas públicas ou privadas,
quando a medida justificar a prevenção ou erradicação de
pragas de importância econômica;
IX - fiscalizar o trânsito de vegetais, em todo o território
cearense;
X - interditar, apreender e determinar a desinfestação e
desinfecção de veículos usados no transporte de vegetais
contaminados com pragas quarentenárias;
XI - eliminar vegetais e seus produtos, quando contaminados
por pragas quarentenárias;
XII - exercer as demais atribuições decorrentes desta Lei e as
que venham a ser estabelecidas no seu Regulamento.
Parágrafo único. A coordenação e execução das atividades
relativas à prevenção e ao controle de pragas, previstas nesta
Lei, serão exercidas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR, com o apoio da Secretaria da Fazenda do Estado
e das Polícias Militar e Civil do Estado do Ceará, quando
necessário.
Art. 4º. A Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR,
através de seus agentes no exercício das atividades de Defesa
Sanitária Vegetal, previstas nesta Lei, fica assegurado o livre
acesso aos locais que contenham vegetais e partes de vegetais
em todo o território estadual.
Art. 5º. Sujeitam-se também às regras contidas nesta Lei, os
proprietários rurais de armazéns e depósitos ou seus responsáveis, parceiros e arrendatários.
Art. 6º. A Secretaria da Fazenda do Estado só emitirá documento de arrecadação aos vegetais e produtos vegetais
que estiverem acompanhados do documento “Permissão de
Trânsito”, nos termos do Art. 9º desta Lei, emitido por profissionais credenciados junto ao Ministério da Agricultura.
Art. 7º. Fica criado o Cadastro Estadual de Propriedades Produtoras de Vegetais e Produtos Vegetais e de Estabelecimentos
de Comércio de Vegetais Destinados a Propagação.
Parágrafo único - Os proprietários, arrendatários ou ocupantes, a qualquer título, das propriedades e estabelecimentos
referidos no caput deste artigo, ficam obrigados a requerer
o cadastramento, junto à Secretaria de Desenvolvimento
Rural - SDR.
Art. 8º. O exercício da inspeção, de que trata esta Lei, compete aos Engenheiros Agrônomos e Florestais credenciados
junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR.

Art. 9º. Todo ingresso, no Estado do Ceará, de vegetais e seus
produtos, quando hospedeiros de pragas quarentenárias ou
quarentenárias não regulamentáveis, fica condicionado:
I - à apresentação do documento “Permissão de Trânsito”,
emitido na origem, por profissionais credenciados pelo Ministério da Agricultura;
II - à identificação do produto por origem e lote;
III - à apresentação de análise ou exame laboratorial, em
instituição credenciada, e realização de procedimento de
controle, inclusive adoção de quarentena, quando se constatar a necessidade dessa medida.
Art. 10. Para efeito de adoção de programas de controle de
pragas, ficam estabelecidas as seguintes medidas fitossanitárias:
a) destruição de vegetais, produtos vegetais e restos culturais,
quando o caso requerer;
b) interdição das propriedades produtoras, inclusive indústrias;
c) desinfestação e desinfecção de veículos, máquinas e equipamentos;
d) uso de variedade cultural recomendada oficialmente;
e) tratamento de vegetais e produtos vegetais;
f ) outras práticas instituídas por programas de controle de
pragas.
Art. 11. Os proprietários e detentores, a qualquer título, de
vegetais, produtos vegetais e industrializados, ficam obrigados
a adotar as medidas de sanidade estabelecidas pelos programas
de controle de pragas.
§ 1º. Os prejuízos acaso resultantes da aplicação de medidas
de proteção e defesa sanitária vegetal não serão indenizáveis
se os proprietários e detentores de vegetais, produtos vegetais
e industrializados não houverem, antes, comprovadamente,
adotado as medidas referidas no caput deste artigo.
§ 2º. Sempre que as pessoas referidas neste artigo deixarem
de executar as medidas de controle, discriminadas em Lei,
o Estado realizará os procedimentos ou tratos culturais,
mediante ressarcimento pleno das despesas efetuadas com
os seus serviços.
Art.12. Ficam sujeitos à inspeção, de que trata esta Lei,
todo armazém, propriedade rural, propriedade urbana,
estabelecimento comercial, industrial e veículos em trânsito
intermunicipal e interestadual.
§ 1º. A inspeção referida neste artigo, será exercida sobre
os vegetais e seus derivados, hospedeiros de pragas de importância econômica, especialmente, as quarentenárias e as
quarentenárias não regulamentáveis, quanto:
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a) ao aspecto sanitário;
b) à adoção de medidas fitossanitárias estabelecidas em programas de controle de pragas;
c) à determinação das espécies de pragas existentes, assim
como suas características populacionais.
§ 2º. As propriedades produtoras de vegetais e produtos
vegetais, os estabelecimentos de comércio de vegetais e produtos vegetais, bem como, as indústrias de transformação
de produtos vegetais, ficam sujeitos, ainda, à inspeção no
que diz respeito:
a) ao cadastramento na Secretaria de Desenvolvimento Rural
- SDR;
b) ao controle de vendas;
c) à identificação de lote ou de produto.
Art. 13. O trânsito intraestadual de vegetais e seus produtos,
hospedeiros de pragas quarentenárias, com destino a locais
oficialmente livres das mesmas, somente será permitido quando acompanhados do documento “Permissão de Trânsito”,
e submetidos à inspeção.
Art. 14. Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação pertinente, aplicam-se aos
infratores desta Lei, isolada ou cumulativamente, as
seguintes sanções:
I - advertência por escrito;
II - multa leve: de 50 a 150 - aplicando-se 50 UFIRs para
cada lote de 100 unidades, ou para cada 0,5 tonelada, ou
para cada hectare, até o máximo de 150 UFIRs;
III - multa média: de 151 a 1000 UFIRs - aplicando-se
151 UFIRs para cada lote de 100 unidades, ou para cada
0,5 tonelada, ou para cada hectare, até o máximo de 1000
UFIRs;
IV - multa grave: de 1001 a 5.000 UFIRs - aplicando-se
1001 UFIRs para cada lote de 100 unidades, ou para cada
0,5 tonelada, ou para cada hectare, até o máximo de 5.000
UFIRs;
V - suspensão de comercialização de vegetais e produtos
vegetais;
VI - apreensão de vegetais e produtos vegetais;
VII - condenação de vegetais e produtos vegetais com mudança de uso proposto;
VIII - condenação de vegetais e produtos vegetais com
destruição;
IX - suspensão de cadastro de propriedades produtoras de
vegetais/produtos vegetais e os estabelecimentos de comércio
de vegetais/produtos vegetais;
X - cancelamento de cadastro de propriedades produtoras de
vegetais/produtos vegetais e os estabelecimentos de comércio
de vegetais/produtos vegetais;
XI - interdição de propriedades produtoras de vegetais, produtos vegetais e de indústrias de transformação de derivados
vegetais;
XII - descredenciamento para o Crédito Rural;

XIII - tratamento de vegetais e produtos vegetais;
XIV - destruição de vegetais e produtos vegetais;
XV - destruição de restos culturais.
§ 1º. Os valores referidos nos incisos II, III e IV serão sempre
corrigidos pelos mesmos índices oficiais e legais, adotados
pelo Estado.
§ 2º. As multas, obedecidos os limites do § 1º, serão aplicadas por infrações cometidas e proporcionais aos danos ou
prejuízos causados.
§ 3º. As multas serão aplicadas em dobro, em casos de
reincidência.
§ 4º. O rito processual administrativo será estabelecido pelo
Regulamento desta Lei.
Art. 15. Considera-se infração a esta Lei e ao seu Regulamento as suas inobservâncias, bem como, às medidas
fitossanitárias que forem estabelecidas por programas de
controle de pragas.
Parágrafo único. Responderá pela infração referida neste
artigo, quem, por ação ou omissão, lhe der causa, concorrer
para a sua prática ou dela se beneficie.
Art. 16. O Poder Executivo baixará, no prazo de 120(cento
e vinte) dias, ato regulamentando a presente Lei, que será
levada a efeito pela Secretaria de Desenvolvimento Rural
– SDR, a qual, respeitadas estas disposições e as do Decreto
Regulamentador, poderá baixar atos complementares.
Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 17 de outubro de 2000.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***

DECRETO Nº 26.370,
DE 11 DE SETEMBRO DE 2001.
Aprova o regulamento da Lei nº 13.066, de 17
de outubro de 2000.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o Art. 88, incisos IV e VI da
Constituição Estadual e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 16 da Lei nº
13.066, de 17 de Outubro de 2000,
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DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento da Lei nº 13.066, de
17 de outubro de 2000, que dispõe sobre Defesa Sanitária
Vegetal no Estado do Ceará, na forma do Anexo único que
integra o presente Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 11 de setembro de 2001.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Dírcio Chaves de Lucena
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
EM EXERCÍCIO

***

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO
Nº 26.370, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001
CAPÍTULO I
ATRIBUIÇÕES E FINALIDADES
Art. 1º. A Lei Estadual nº 13.066, de 17 de Outubro de
2000, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Vegetal no Estado do Ceará, será executada nos termos deste Decreto
e de normas complementares expedidas pela Secretaria de
Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará - SDR, estabelecendo o comércio, a entrada, a saída, a fiscalização e o
trânsito, em território cearense, de vegetais e partes vegetais
(mudas, estacas, garfos, galhos, bacelos, borbulhas, toletes,
rizomas, raízes, tubérculos, bulbos, sementes, frutas, flores e
folhas), insetos, ácaros, nematóides, bactérias, fungos, vírus
e fitoplasmas, e outras pragas, em qualquer fase do ciclo de
vida, capazes de causar danos econômicos às plantas e seus
produtos.
Parágrafo único. As normas estabelecidas neste Decreto são
extensivas aos compostos e produtos vegetais que possam
conter, em qualquer estágio de desenvolvimento, os organismos citados neste artigo, quer acompanhem ou não plantas
e seus produtos, bem como, materiais, caixas, sacos e outros
objetos, máquinas, implementos e ferramentas agrícolas
utilizadas para produção, colheita, transporte, acondicionamento, manipulação, transformação, beneficiamento ou
industrialização.

Art. 2º. Nas denominações estabelecidas neste Decreto,
entende-se por:
I - praga: a denominação comum a insetos, ácaros, nematóides e moléstias que atacam, direta ou indiretamente, os
vegetais ou suas partes, prejudicando a produção de alimentos
ou reduzindo seu valor econômico, e a vegetal que se desenvolve onde não é desejado;
II - praga quarentenária: praga de importância econômica
que não está presente no país (A1) ou, se presente, tem distribuição limitada a uma determinada área e está oficialmente
controlada (A2);
III - praga não quarentenária regulamentada: que se encontra
amplamente distribuída nos agroecossistemas, provocando
impactos econômicos inaceitáveis;
IV - área livre de pragas: área mantida oficialmente sob
monitoramento científico periódico na qual uma praga
específica não ocorre;
V - área de baixa prevalência: área submetida à vigilância
efetiva e/ou à medidas de controle, na qual a presença de
uma praga está abaixo dos níveis de dano;
CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
Art. 3º. Os procedimentos, as práticas, as proibições e imposições, bem como as fiscalizações necessárias à promoção da
saúde vegetal, entre as quais medidas profiláticas de controle
e erradicação de pragas quarentenárias, serão estabelecidos
pela SDR.
Art. 4º. Os Servidores da SDR, designados para exercerem
a ação fiscalizadora, deverão ser identificados através de carteira funcional, na qual constará a denominação do órgão
emitente, número de ordem do documento, data de sua
expedição e prazo de validade, além de fotografia, número de
identificação no registro geral, formação profissional, cargo e
área de atuação do portador e assinaturas do chefe do Apoio
à Agropecuária da SDR e do fiscal.
Art. 5º. Considera-se estabelecimento, para efeito deste
Decreto, qualquer instalação, imóvel urbano ou rural, no
qual são propagados, recebidos, manipulados, produzidos,
multiplicados, elaborados, transformados, preparados,
conservados, depositados, armazenados, acondicionados,
embalados, rotulados ou transportados, com finalidade
comercial ou industrial, vegetais ou suas partes ou produtos
vegetais, solo, compostos ou quaisquer materiais, artigos,
máquinas, ferramentas, utensílios ou implementos utilizados
na atividade agrícola, capazes, ou potencialmente capazes,
de propagar, disseminar, conduzir ou portar organismo, em
qualquer estágio de desenvolvimento, a praga, considerada
nos termos deste Decreto.
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Art. 6º. Os Servidores da SDR, encarregados da execução
deste Decreto, mediante apresentação da carteira funcional
e no desempenho de suas funções, terão livre acesso aos
estabelecimentos, às propriedades rurais, viveiros e campos
de produção de mudas e sementes, depósitos, armazéns e
empresas de produção, multiplicação ou processamento de
produtos e subprodutos de origem vegetal e estabelecimentos que realizem a produção ou o comércio de produtos
vegetais.
Art. 7º. A SDR poderá criar programas de profilaxia, controle
ou erradicação de pragas, ou estabelecer outras medidas de vigilância fitossanitária, em observância às normas de proteção
à saúde vegetal, ao meio ambiente e à saúde humana.
Parágrafo único. Em caso de ocorrência de situações que envolvam risco de contaminação da saúde pública ou ambiental,
a autoridade da SDR, notificará, imediatamente, à Secretaria
da Saúde e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente,
devendo, para esse efeito, os mencionados órgão/entidade
estabelecerem normas de atuação em conjunto.
Art. 8º. Cumpre à SDR proporcionar as condições necessárias
e ideais ao perfeito funcionamento dos Programas de Vigilância e Defesa Sanitária Vegetal ou campanhas especificas,
podendo utilizar a infraestrutura das Unidades Locais de
Saúde Animal e Vegetal - ULSAVs, localizadas no interior
do Estado.
Art. 9º. A Secretaria da Fazenda, Secretaria de Segurança
Pública e as entidades vinculadas à SDR, prestarão sua
colaboração, sempre que julgar necessário, sem prejuízo de
suas atividades específicas.
Art. 10. Os Postos de Fiscalização Zoo-Fitossanitária interestaduais devem notificar a Secretaria de Desenvolvimento
Rural - SDR, a origem e o destino dos organismos e produtos
referidos no artigo 1º deste Decreto, para o seu acompanhamento e fiscalização.
Art. 11. Os vegetais e partes vegetais mencionados no artigo
1º deste Decreto, para entrarem em território cearense, devem estar acompanhados dos seguintes documentos:
a) Permissão de Trânsito (Instrução Normativa/SDA/MA
nº 11 de 27/03/2000), baseada em informações contidas no
Certificado Fitossanitário de Origem - CFO ou Certificado
Fitossanitário de Origem Consolidado - CFOC (Instrução
Normativa/SDA/MA nº 06 de 13/03/2000), para aqueles
organismos, produtos e materiais citados no artigo 1º deste
Decreto e que tenham ou venham a ter restrição ao livre
trânsito em território cearense;
b) Nota Fiscal ou Nota do Produtor.
§ 1º. A Permissão de Trânsito a que se refere a alínea “a”
deste artigo, deve ser assinada por Engenheiro Agrônomo

credenciado pela SDR, dela constando:
a) identificação e endereço do produtor, viveirista ou comerciante (origem do produto);
b) identificação e discriminação do material, descrevendo
espécie, cultivar e quantidade, além do número e data do
Certificado Fitossanitário de Origem, por lote ou partida, ou
o Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado;
c) identificação e endereço do destinatário;
d) identificação do veículo transportador do material e
itinerário da rota;
e) número e data da Nota Fiscal ou do Produtor;
f ) declaração adicional sobre os tratamentos e outras informações importantes relacionadas à sanidade da partida;
g) prazo de validade da Permissão de Trânsito;
h) identificação, credencial, assinatura e carimbo do profissional que emitiu a Permissão de Trânsito.
§ 2º. No caso de mudas de espécies florestais ou produtos de
origem florestal, o Certificado Fitossanitário de Origem ou
Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado podem ser
emitidos por Engenheiro Florestal credenciado pela SDR.
§ 3º. Os Certificados referidos na alínea “a” deste artigo,
devem ser assinados por Engenheiro Agrônomo credenciado
pela SDR, deles constando:
a) identificação do produtor, viveirista ou comerciante (localidade, município e Estado de origem do material);
b) identificação e discriminação do material objeto do certificado, descrevendo a variedade ou cultivar, a área cultivada
ou número de mudas, as datas do plantio e da colheita, a
ocorrência de pragas identificadas pelo nome científico, a
fase da cultura, os agrotóxicos utilizados, com os respectivos
ingredientes ativos e doses, as datas e o modo de aplicação;
c) declaração adicional;
d) prazo de validade do Certificado;
e) identificação, credencial, assinatura e carimbo do profissional que acompanhou e inspecionou o material.
§ 4º. Poderão ser exigidos outros documentos, a critério
da SDR.
Art. 12. Para as plantas e produtos de origem vegetal com
restrições estabelecidas no Estado do Ceará, o Certificado
Fitossanitário de Origem deve estar acompanhado de declaração complementar, informando na Permissão de Trânsito,
o cumprimento das determinações da SDR.
Art. 13. Em caso de imperfeição ou extravio na documentação exigida por este Decreto, ou qualquer outro motivo que
permita imediato reparo e desde que não exponha a risco a
sanidade vegetal no Estado, pode o servidor, com a função
de fiscal, estabelecer um prazo para sua correção.
Parágrafo único. Cabe aos responsáveis pelos organismos,
produtos e materiais as despesas com conservação, arma-
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zenagem, remoção e eventual destruição, durante o prazo
estabelecido pela fiscalização.
Art. 14. A SDR poderá determinar restrições à entrada
no Estado do Ceará, de organismos, produtos e materiais
descritos no artigo 1º deste Decreto, no caso de suspeita da
presença de praga.
Parágrafo único. Em prol da Defesa Sanitária Vegetal e considerando a espécie vegetal e a finalidade a que se destina,
poderá ser adotada a quarentena do material, em local previamente determinado, cabendo as despesas ao proprietário
ou aos responsáveis.
Art. 15. Em caso de suspeita ou verificada a presença de
pragas durante a inspeção de organismos, produtos e materiais descritos no artigo 1º deste Decreto, como também na
inspeção de estabelecimentos, serão estes interditados pela
fiscalização, permanecendo sob acompanhamento e instruções, bem como depositados em lugar por ela indicado.
§ 1º. A interdição será determinada em Auto de Interdição,
lavrado em três vias, pelo Servidor com a função de fiscal, no
modelo expedido, contendo a identificação completa do proprietário ou responsável pelo organismo, produto ou material
interditado, sua quantidade ou volume, espécie e variedade,
o motivo e respectivo enquadramento legal que determinou
a interdição, o prazo e medidas para sua regularização.
§ 2º. Comprovada a não infecção ou não infestação e, efetivadas as medidas sanitárias determinadas, o servidor com a
função de fiscal procederá a desinterdição dos organismos,
produtos e materiais, lavrando o Auto de Desinterdição.
§ 3º. As interdições e conseqüentes medidas de vigilância
e defesa sanitária vegetal previstas neste artigo, aplicam-se
aos organismos, produtos e materiais descritos no artigo 1º
deste Decreto, quando constatados em pomares, quintais,
jardins e quaisquer outros estabelecimentos situados em área
urbana ou rural.
Art. 16. Os organismos, produtos e materiais somente serão
liberados com a permissão das autoridades competentes,
após a inspeção sanitária vegetal, o cumprimento de suas
determinações e a expedição da documentação exigida ao
seu desembaraço.
Art. 17. A suspensão da comercialização de organismos, produtos e materiais vegetais será determinada pela Secretaria de
Desenvolvimento Rural - SDR, nos seguintes casos:
I - quando os vegetais e parte de vegetais descritos no artigo
1º, deste Decreto, estiverem desacompanhados da documentação estabelecida;
II - quando a documentação estiver incompleta ou em desacordo com o modelo aprovado pela SDR,

III - quando as mudas expostas à comercialização estiverem
desprovidas de identificação ou com identificação em desconformidade com o estabelecido no artigo 26 deste Decreto;
IV - qualquer outro motivo que, sem expor a risco de
contaminação ou disseminação de pragas, permita imediato reparo.
§ 1º. A suspensão da comercialização de que trata este artigo
será lavrada em três vias, contendo a identificação completa
do comerciante ou responsável pelo material suspenso, sua
quantidade ou volume, espécie e variedade, o motivo e respectivo enquadramento legal que determinou a suspensão e
o prazo para sua regularização.
§ 2º. A liberação do material ao comércio será procedida pelo
servidor com a função de fiscal, após atendidas as exigências,
através de documento contendo os termos de liberação do
material suspenso.
Art. 18. Nos demais casos, o servidor com a função de fiscal
determinará a apreensão, lavrando Auto de Apreensão, supervisionando a imediata remoção dos organismos, produtos
e materiais condenados e nomeando um fiel depositário.
Parágrafo único. O Auto de Apreensão será lavrado em três
vias, no modelo expedido, contendo a identificação completa
do comerciante, proprietário ou responsável pelo material
apreendido, sua quantidade ou volume, espécie e variedade,
o motivo e respectivo enquadramento legal que determinou
a apreensão.
Art. 19. A destruição, parcial ou total, de lavouras, viveiros
de plantas, pomares, florestas nativas ou implantadas e os
materiais, produtos ou subprodutos descritos no artigo 1º
deste Decreto, ocorrerá por determinação da Secretaria de
Desenvolvimento Rural -SDR, através de Auto de Destruição, quando:
I - as determinações para regularização da documentação
a que se refere este Decreto e normas complementares
não forem atendidas, sem motivo aceitável e no prazo
estabelecido;
II - comprovada sua infecção ou infestação, ou ainda sua suscetibilidade, e não exista ou não seja conhecido um método
eficaz para sua descontaminação e desinfecção;
III - em desacordo com os padrões estabelecidos para a
espécie.
Parágrafo único. O Auto de Destruição será lavrado em três
vias, no modelo expedido, contendo a identificação completa
do proprietário, comerciante ou responsável pelo material a
ser destruído, sua quantidade ou volume, espécie e variedade,
o motivo e respectivo enquadramento legal que determinou
a destruição.
Art. 20. O proprietário, comerciante, arrendatário ou ocu-
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pante, a qualquer título, do estabelecimento ou dos materiais
descritos no artigo 1º deste Decreto, são obrigados a realizar,
no prazo e nas condições prescritas, todas as medidas profiláticas prescritas pelo Servidor com a função de fiscal.
Parágrafo único. Cabem aos proprietários ou responsáveis
pelos organismos, produtos e materiais, quaisquer despesas
ou ônus advindos da interdição, suspensão da comercialização, apreensão ou destruição, a eles não assistindo o direito
a qualquer indenização, sujeitando-lhes ainda, as penalidades
previstas neste Decreto.
Art. 21. A entrada, em território cearense, de produtos
vegetais importados, infectados ou infestados, ou mesmo
suspeitos de serem veiculadores de pragas existentes e disseminadas no país, poderão ser liberados mediante autorização
da Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR, após sua
desinfecção/desinfestação ou outro procedimento técnico
recomendado.
Art. 22. Os vegetais, partes de vegetais, produtos, materiais,
máquinas, implementos e ferramentas agrícolas, que possam
causar risco de contaminação à agricultura, independentemente do fim a que se destinam, ficam submetidos às medidas
estabelecidas pela SDR.
CAPÍTULO III
DO COMÉRCIO ESTADUAL E DO TRÂNSITO DE
ORGANISMOS, MATERIAIS E PRODUTOS VEGETAIS
Art. 23. Todos os estabelecimentos que comercializarem no
Estado do Ceará os materiais vegetais descritos no artigo 1º
deste Decreto, sujeitar-se-ão à fiscalização periódica da SDR,
efetuada pelos Servidores com a função de fiscal.
Parágrafo único. A SDR poderá celebrar convênios com
órgãos públicos para a execução das medidas constantes no
presente capítulo.
Art. 24. Os estabelecimentos que comercializarem o material
vegetal descrito no artigo 1º deste Decreto serão obrigados
a conservar e apresentar o Certificado Fitossanitário de Origem, para subsidiar a emissão da Permissão de Trânsito.
Art. 25. Os estabelecimentos que comercializarem os materiais vegetais descritos no artigo 1º deste Decreto deverão
manter controle da respectiva documentação, exibindo-a aos
Servidores com a função de fiscal, quando solicitada.
Art. 26. As mudas expostas à comercialização devem apresentar, no mínimo, as seguintes informações, descritas em
português, em etiqueta confeccionada em material resistente,
capaz de assegurar sua durabilidade:
a) nome e endereço do viveirista ou comerciante;

b) número de seu registro no Ministério da Agricultura;
c) designação da espécie e cultivar;
d) identificação do porta-enxerto.
Parágrafo único. Aos demais materiais vegetais descritos no
artigo 1º deste Decreto, as informações devem constar na
respectiva Nota Fiscal, ou nas informações do Produtor.
Art. 27. O proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer
título de estabelecimento, rural ou urbano, bem como, as
instituições privadas ou oficiais que produzam, forneçam ou
comercializem material vegetal descrito no artigo 1º deste
Decreto, a fim de multiplicação, ficam obrigados a:
a) realizar, compulsoriainente, os exames necessários à garantia de sua sanidade;
b) realizar, no prazo e nas condições prescritas, sua destruição
ou tratamento, caso infectados ou infestados;
c) aplicar todas as medidas fitossanitárias estabelecidas pela
SDR.
§ 1º. Os materiais permanecerão interditados, conforme
lavratura em Auto de Interdição, até o cumprimento do
disposto neste artigo.
§ 2º. Caso estes materiais tenham entrado em contato com
outro, permitindo a contaminação ou disseminação da praga,
igualmente será interditado e observado o procedimento
previsto neste Decreto.
Art. 28. Os estabelecimentos que comercializarem produtos
vegetais e partes de vegetais exclusivamente destinados à
alimentação, ou materiais e organismos que tenham aplicações industriais e medicinais, desde que apresentem risco
de disseminação de doenças, pragas ou plantas invasoras,
sujeitam-se às fiscalizações e determinações deste Decreto e
normas complementares.
Art. 29. Com a finalidade de evitar a propagação ou disseminação de pragas no Estado, fica estabelecida a obrigatoriedade
de fiscalização, na forma deste Decreto, do trânsito interestadual e intraestadual de organismos, materiais e produtos
descritos no artigo 1º deste Decreto.
Art. 30. Os proprietários dos veículos transportadores ou os
responsáveis pelo transporte de vegetais, partes de vegetais e
seus produtos deverão providenciar a limpeza e desinfecção
do veículo imediatamente após desembarque da carga.
Art. 31. Havendo restrição ao trânsito dos organismos, produtos e materiais citados no artigo 1º deste Decreto, determinada pela SDR, será necessária a Permissão de Trânsito.
§ 1º. A Permissão de Trânsito obedece ao modelo aprovado
pela Instrução Normativa da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, nº 11,
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de 27/03/2000, sendo expedida por Engenheiros Agrônomos
ou Florestais, servidores da SDR, com a função de fiscal ou
Engenheiros Agrônomos do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, representado por sua delegacia no Estado.

Art. 35. A SDR poderá inspecionar quaisquer estabelecimentos com o fim de averiguar a existência de pragas e aplicar as
medidas constantes da Lei nº 13.066, de 17/10/2000, neste
Decreto e em normas complementares.

§ 2º. A Permissão de Trânsito será emitida mediante apresentação do Certificado Fitossanitário de Origem e da Nota
Fiscal ou do Produtor, ou ainda outro documento fiscal da
Secretaria da Fazenda do Estado.

Art. 36. Sempre que houver suspeita de pragas exóticas ou
situações emergenciais de interesse estratégico para a vigilância e defesa sanitária vegetal, a SDR adotará medidas técnicas
de natureza fitossanitária para seu controle e combate, que
compreendem a interdição, a apreensão e eventual destruição
do material vegetal, a suspensão de sua comercialização, a
interdição de estabelecimentos, a proibição da movimentação de organismos, produtos, subprodutos ou quaisquer
outros materiais vetores e a desinfecção ou desinfestação de
equipamentos, instalações ou utensílios.

CAPÍTULO IV
DO COMÉRCIO INTERESTADUAL
Art. 32. Compete à SDR, credenciar Engenheiros Agrônomo e Florestal, de órgãos públicos, de empresas privadas ou
autônomos, devidamente aprovados em curso específico,
para a emissão de Certificado Fitossanitário de Origem e
credenciar seus Engenheiros Agrônomo e Florestal, que
exerçam a função de fiscalização, para a emissão da Permissão
de Trânsito, a quem desejar comercializar ou transportar,
para outros Estados, os materiais vegetais citados no artigo
1º deste Decreto.
Parágrafo único. O Certificado Fitossanitário de Origem e
a Permissão de Trânsito devem obedecer aos modelos aprovados pelas Instruções Normativas da Secretaria de Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, nº 06, de 13/03/2000 e nº 11, de 27/03/2000,
respectivamente.
Art. 33. Os comerciantes e produtores dos materiais vegetais descritos no artigo 1º deste Decreto que necessitarem
da Permissão de Trânsito, devem requerê-la à SDR, com
antecedência, cujo preenchimento deverá ser baseado nas
informações contidas no Certificado Fitossanitário de Origem do local de produção e/ou multiplicação.
Art. 34. Em caso de obrigatoriedade, a SDR, as empresas ou
os profissionais credenciados poderão conceder Atestado de
Desinfecção ou Certificado de Expurgo para vegetais, partes
de vegetais e produtos destinados ao comércio interestadual,
subscrito por Engenheiro Agrônomo.
§ 1º. O Atestado de Desinfecção ou Certificado de Expurgo
devem descrever o tratamento, a data e as condições técnicas
em que foi realizada a desinfecção ou o expurgo.
§ 2º. No caso de mudas de espécies florestais ou produtos
de origem florestal, os Atestados de Desinfecção ou Expurgo
poderão ser emitidos por Engenheiro Florestal.
CAPÍTULO V
DA ERRADICAÇÃO, CONTROLE E COMBATE ÀS
PRAGAS EM VEGETAIS, PARTES DE VEGETAIS OU
PRODUTOS EM TRÂNSITO

Parágrafo único. Para o cumprimento deste artigo, a SDR
baixará normas complementares.
Art. 37. Sempre que forem verificados casos ou focos de
infecção ou infestação, a SDR delimitará e poderá interditar
áreas públicas ou privadas, ficando proibida, conforme as características da praga, a movimentação de vegetais, produtos,
subprodutos ou quaisquer outros materiais potencialmente
vetores, sem prejuízo de outras medidas fitossanitárias e de
trânsito pertinentes.
Art. 38. No reconhecimento ou suspeita de ocorrência de
pragas em material a que se refere o artigo 1º deste Decreto,
os responsáveis pela fiscalização lotados nos Postos situados
na fronteira do Estado do Ceará deverão, imediatamente,
impedir a sua entrada e suspender sua movimentação, notificando a ocorrência à autoridade da SDR mais próxima, em
um prazo máximo de vinte e quatro (24) horas.
Parágrafo único. Havendo o reconhecimento ou a suspeita
de ocorrência de pragas em material fiscalizado, em qualquer
outro local ou situação, cabe ao servidor, com a função de
fiscal, suspender imediatamente sua movimentação, determinando as medidas sanitárias pertinentes.
Art. 39. A SDR, promoverá periodicamente o levantamento fitossanitário nas culturas do Estado do Ceará, com os
recursos de que dispuser e com a colaboração dos governos
municipais.
Art. 40. Os proprietários, arrendatários, comerciantes ou ocupantes a qualquer título de estabelecimentos são obrigados
a executar, às suas expensas e no prazo estabelecido, todas as
medidas de controle constantes neste Decreto, bem como
em atos, normas e instruções complementares determinadas
pela SDR.
§ 1º. Sempre que houver necessidade e for conveniente ao
bom andamento dos trabalhos de vigilância e defesa sanitária
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vegetal nos estabelecimentos a que se refere este Decreto, o
seu proprietário ou responsável deverá fornecer condições e
pessoal habilitado para auxiliar na execução dos trabalhos.
§ 2º. Avaliada a necessidade, as medidas de controle recomendadas poderão ser estendidas à área urbana.
Art. 41. A SDR poderá celebrar acordos objetivando a viabilização de medidas de erradicação, controle, vigilância e
educação fitossanitárias com os governos dos municípios,
em cujos territórios foram constatadas pragas.
§ 1º. A coordenação e fiscalização das medidas de erradicação,
controle, vigilância e educação fitossanitárias tratadas neste
artigo são de competência da SDR.
§ 2º. A não celebração de acordos com os governos municipais não impede a SDR de determinar a aplicação das
medidas de erradicação, controle, vigilância e educação
fitossanitárias.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSO, DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES
Art. 44. As normas e instruções referidas neste Capítulo
disciplinarão processamento das autuações e dos recursos,
estabelecendo prazos para apresentação defesa, apreciação
pela Assessoria Jurídica e decisão em última instância.
Art. 45. Constitui infração, para efeitos da Lei 13.066/2000
e deste Decreto, toda ação ou omissão que importe na inobservância ou na desobediência dos preceitos estabelecidos,
nessas legislações ou às determinações complementares de
caráter normativo dos órgãos ou
autoridades administrativas competentes.
§ 1º. Responderá pela infração quem a cometer, incentivar
ou auxiliar na sua prática ou dela se beneficiar.
§ 2º. Considera-se causa, a ação ou omissão sem a qual a
infração não teria ocorrido.

Art. 42. Disseminada a praga, caberá concorrentemente aos
governos municipais interessados, a efetivação das medidas
de erradicação, controle, vigilância e educação fitossanitárias,
objetivando a proteção da agropecuária.

§ 3º. Fica excluída da imputação de infração, a causa decorrente de força maior ou decorrente de eventos naturais ou
circunstâncias imprevisíveis.

Parágrafo único. Compete à SDR estimular, coordenar e
fiscalizar os trabalhos desenvolvidos pelos governos municipais.

Art. 46. As infrações à Lei, a este Decreto e normas complementares serão punidas administrativamente, não eximindo
o infrator da responsabilidade civil e criminal, quando for
o caso.

Art. 43 Havendo a necessidade de conjugar medidas de
erradicação ou controle de pragas em uma região, abrangendo diversos estabelecimentos, a SDR poderá determinar a
obrigatoriedade de sua adoção a todos os seus proprietários,
arrendatários, responsáveis ou ocupantes a qualquer título.

Art. 47. Quando houver indícios da infração constituir
crime ou contravenção, a SDR deverá representar ao órgão
policial ou autoridade competente, para efeito de aplicação
da medida penal pertinente.

§ 1º. A SDR verificará preliminarmente:
a) ser a praga passível de eficiente controle;
b) serem as medidas de erradicação ou controle viáveis e
necessárias à região.
§ 2º. A SDR estimulará os proprietários, arrendatários,
responsáveis ou ocupantes, a qualquer título, dos estabelecimentos situados na região a, voluntariamente, efetivem as
medidas profiláticas por ela estabelecidas ou determinadas
em projeto técnico a ela previamente apresentado, fixando
prazo para adesão.
§ 3º. Findo o prazo de adesão, a SDR determinará as medidas obrigatórias de erradicação ou controle e prazo para
efetivá-las.
§ 4º. Os servidores, com a função de fiscal, acompanharão
a efetivação das medidas de erradicação ou controle determinadas.

Art. 48. O Auto de Infração, documento gerado do processo
administrativo, será lavrado em três (03) vias pelos Servidores da SDR, com a função de fiscal, com precisa clareza,
sem entrelinhas, rasuras, emendas ou borrões, nos termos e
modelos expedidos, devendo conter:
I - nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como
os demais elementos necessários à sua qualificação e identificação civil;
II - local e data da lavratura onde a infração foi verificada;
III - descrição detalhada da infração e menção do dispositivo
legal ou regulamentar transgredido;
IV - assinatura do autuado ou, na sua recusa, de duas testemunhas, dando-lhe ciência de que responderá pelo fato em
processo administrativo;
V - assinatura do autuante;
VI - prazo para interposição de defesa.
Parágrafo único. As incorreções ou omissões do Auto de
Infração não acarretarão a nulidade do processo, quando

•137•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

deste constarem elementos suficientes para determinar com
segurança a infração e o infrator.
Art. 49. O infrator será notificado para ciência do Auto de
Infração:
I - pessoalmente;
II - pelo correio;
III - por edital, se estiver em lugar incerto e não sabido.
§ 1º. Caso o infrator autuado e notificado pessoalmente,
venha recusar a exarar sua ciência, deverá esta circunstância
ser expressamente mencionada no Auto de Infração pela
autoridade que o lavrou.
§ 2º. Se as testemunhas, o proprietário, o consignatário,
o condutor ou responsável pelo material, ou infrator, não
souberem assinar, poderão outras pessoas assinar a rogo, declarando, cada uma, em nome de quem estará assistindo.
§ 3º. O edital referido no inciso III deste artigo será publicado uma única vez, na Imprensa Oficial, considerando-se
efetivada a notificação cinco (05) dias após a publicação.
Art. 50. Quando, apesar da lavratura do Auto de Infração,
ainda subsistir ao infrator obrigação a cumprir, ser-lhe-á esta
oficiada por escrito ou por edital, alertando-o da possível
imposição de multa diária caso não a efetive, bem como
fixando-lhe prazo máximo de trinta (30) dias para o seu
cumprimento, observado, no segundo caso, o disposto no
parágrafo 3º do artigo 49 deste Decreto.
Parágrafo único. O prazo para o cumprimento da obrigação subsistente, em casos excepcionais, poderá ser reduzido ou aumentado, definindo a SDR os critérios e fatores determinantes.
Art. 51. A desobediência à determinação contida no ofício ou
edital, além de sua execução forçada, acarretará a imposição
de multa diária, arbitrada em um décimo do valor correspondente à classificação da infração, até o exato cumprimento
da obrigação, sem prejuízo de outras penalidades previstas
na legislação vigente aplicável.
Parágrafo único. A obrigação a cumprir e a multa diária
imposta por sua inexecução em conformidade ao determinado, será estabelecida em decisão lavrada pelo Chefe da
Fiscalização e Controle, fixando desde logo prazo para nova
fiscalização.
Art. 52. Os servidores com a função de fiscal são responsáveis
pelas declarações que fizerem nos Autos de Infração, sendo
passíveis de punição, por falta grave, em casos de falsidade
ou omissão dolosa.
Art. 53. Lavrada a autuação pelo servidor com a função de
fiscal, este cumprirá os seguintes procedimentos:

I - fornecerá cópia da autuação ao infrator, ou a quem o
representa, concedendo-lhe o prazo de quinze (15) dias
contados da notificação para a impugnação do Auto de
Infração ou defesa;
II - vencido o prazo, apresentada ou não a impugnação ao
Auto de Infração ou a defesa, imediatamente remeterá os
autos, acompanhado de relatório, para apreciação da Chefia
responsável pelo Setor, seguindo-se apreciação da Assessoria
Jurídica da SDR e encaminhando ao Chefe da Fiscalização
e Controle, que proferirá decisão, em primeira instância,
publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará.
Art. 54. A impugnação à autuação ou as razões de defesa do
autuado serão escritas, dirigidas e entregues à SDR, a cujo
quadro esteja funcionalmente vinculado a autoridade que
lavrou o Auto de Infração.
Art. 55. Da decisão de primeira instância, caberá recurso ao
Secretário de Desenvolvimento Rural, interposto no prazo
de dez (10) dias, a contar da notificação o qual deverá vir
acompanhado com comprovante do recolhimento da multa
imposta, quando for o caso.
Art. 56. Para o cálculo das multas que incidirem em decorrência deste Decreto, será adotada a Unidade Fiscal de Referência
(UFIR), fixada pelo Governo Federal através do Ministério
da Fazenda, ou outro índice que venha substituí-la.
Parágrafo único. Nenhuma multa poderá ser inferior a cinqüenta (50) ou superior a cinco mil (5.000) Unidades Fiscais
de Referência (UFIR), na data da autuação.
Art. 57. Os valores não ressarcidos pelo infrator, correspondentes aos materiais e equipamentos empregados e exames
e serviços especializados realizados, quando da execução
compulsória das atividades fitossanitárias a que se refere este
Decreto e normas complementares, bem como, as multas
não pagas no prazo de quinze (15) dias, a contar da data da
notificação da decisão, serão inscritos na Dívida Ativa pela
Secretaria da Fazenda e cobrados judicialmente pela Procuradoria Geral do Estado.
Art. 58. Ocorrendo qualquer infração a este Decreto e normas complementares, havendo provada má-fé, cumulam-se
aos seus autores ou responsáveis as penalidades previstas.
Art. 59. Ressalvadas as penalidades previstas expressamente
em normas especiais, as infrações a este Decreto, bem como
aos atos, instruções e normas complementares a ele aplicáveis
e emanadas da autoridade competente, submete os infratores
nas seguintes penalidades, dentre outras definidas e descritas
na Lei nº 13.066, de 17/10/00:
I – advertência;
II – multa;
III - suspensão da comercialização;
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IV - interdição da propriedade agrícola; e
V - descredenciamento para o crédito rural.
Parágrafo único. As penas previstas neste artigo poderão ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, conforme a gravidade
da infração e independentemente de ter ocorrido a interdição,
a suspensão da comercialização, a apreensão ou a destruição
previstas no Capítulo II deste Decreto.
Art. 60. Além das infrações previstas neste Capítulo, incluem-se dentre elas a prática de atos que venham a impedir,
dificultar, burlar ou embaraçar a ação dos servidores ou dos
profissionais por ela legitimados às atividades previstas neste
Decreto.
Art. 61. Para aplicação da pena e a sua graduação, a autoridade sanitária levará em conta:
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências
à saúde ou economia públicas.
III - os antecedentes e a conduta do infrator quanto às normas sanitárias.
Art. 62. São circunstâncias atenuantes:
I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;
II - a equivocada compreensão da norma sanitária, admitida
como escusável por patente a incapacidade do agente entender o caráter ilícito do fato;
III - o infrator, por espontânea vontade, imediatamente
procurar reparar ou minorar as conseqüências do ato lesivo
à saúde ou economia públicas que lhe for imputado;
IV - ter o infrator sofrido coação, a que não podia resistir,
para a prática do ato;
V - ser o infrator primário e a falta cometida de natureza leve.
Art. 63. São circunstâncias agravantes:
I - ser o infrator reincidente;
II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem
pecuniária decorrente de consumo pelo público do material
ou produto contrário à legislação sanitária;
III - o infrator coagir outrem para a execução material da
infração;
IV - ter a infração conseqüência calamitosa à saúde ou economia públicas;
V - se, tendo conhecimento do ato lesivo à saúde ou economia
públicas, o infrator deixar de tomar as providências de sua
alçada e tendentes a evitá-lo ou minorá-lo;
VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual,
fraude ou má-fé.
Art. 64. Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e
agravantes, a aplicação da pena será considerada em razão
daquelas preponderantes.

Art. 65. As penalidades de que trata este Capitulo serão
agravadas no grau máximo, se verificada a ocorrência de
quaisquer atos que dificultem, embaracem ou burlem a ação
dos Servidores da SDR ou dos profissionais por ela legitimados à atividade de fiscalização, bem como no uso de artificio,
simulação ou fraude.
Art. 66. A pena de advertência será aplicada sempre por
escrito, cabendo quando o infrator for primário e desde que
não haja evidência de dolo ou má-fé.
Art. 67. As multas serão aplicadas nos casos de reincidência
da infração, bem como, naqueles em que haja manifesta
ocorrência de dolo ou má-fé.
§ 1º. O valor da multa será estabelecido considerando-se
cada ato infracional, graduando-o conforme previsto por
este Decreto.
§ 2º. Ocorrendo mais de uma infração, independentemente de sua classificação, cumulam-se os respectivos valores
estabelecidos.
§ 3º. Em caso de reincidência, as multas serão sucessivamente
aplicadas em dobro.
Art. 68. Caberá a pena de multa, aplicada às pessoas físicas
ou jurídicas, conforme a classificação das infrações e respectivos intervalos:
I - Grupo A, de cinqüenta (50) a cento e cinqüenta (150)
UFIRs, quando:
a) deixar de notificar à autoridade da SDR a origem e o destino dos organismos e produtos referidos no artigo 1º deste
Decreto, quando de sua entrada em território cearense;
b) comercializar ou expor à comercialização organismos vegetais, partes de vegetais ou seus produtos sem identificação,
identificação falsa, alterada ou inexata ou em desacordo ao
determinado por este Decreto, normas e instruções complementares;
c) tenham sido objeto de propaganda, por qualquer meio ou forma, com difusão de conceitos não representativos ou falsos;
II - Grupo B, de cento e cinqüenta e uma (151) a mil (1.000)
UFIRs, quando:
a) não atender, atender parcialmente ou atender em desacordo às medidas ou instruções fitossanitárias determinadas pela
SDR ou por procedimento por ela iniciado e que objetivem
o controle, combate ou a erradicação de pragas;
b) comercializar organismos vegetais, partes de vegetais ou
seus produtos desacompanhados da documentação ou em
desacordo ao exigido pelo presente Decreto, normas e instruções complementares;
c) entrar ou permitir a entrada de organismos vegetais,
partes de vegetais ou seus produtos em território cearense,
desacompanhados da documentação exigida pelo presente
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Decreto, normas e instruções complementares;
d) comercializar organismos vegetais, parte de vegetais ou seus
produtos em desacordo aos padrões oficialmente determinados;
III - Grupo C, de mil e uma (1.001) a cinco mil (5.000)
UFIRs, quando:
a) impedir ou dificultar o acesso ao estabelecimento do
servidor da SDR ou do profissional por ele legitimado à
atividade de fiscalização;
b) transportar, comercializar, conduzir ou transferir organismos vegetais, partes de vegetais ou seus produtos aos quais
foram impostas restrições pela SDR;
c) comercializar organismos vegetais, partes de vegetais ou
seus produtos após sua suspensão ou apreensão pela SDR;
d) difundir, espalhar, estender, propagar, disseminar ou auxiliar a difusão, propagação ou disseminação, por qualquer
meio ou método, culposa ou dolosamente, doença ou planta
invasora, que cause ou possa vir a causar dano à floresta ou
plantação de utilidade ou importância econômica;
e) certificar a sanidade ou a origem vegetal dos organismos
e produtos descritos no Artigo 1º deste Decreto de forma
errada, falsa, displicente ou indevida.
Art. 69. Dar-se-á a pena de proibição do comércio do material, quando comprovada sua infecção ou infestação ou
quando esteja fora dos padrões oficialmente determinados.
Art. 70. Dar-se-á a pena de interdição da propriedade agrícola
quando, constatado o risco de disseminação, propagação ou
difusão de praga, o seu proprietário, responsável ou ocupante,
a qualquer título, não atenda, atenda parcialmente ou atenda
em desacordo com as medidas ou instruções fitossanitárias
determinadas pela SDR, objetivando extingui-lo.
§ 1º. Entende-se por interdição da propriedade agrícola a
proibição do trânsito de animais, pessoas, veículos ou qualquer outro meio ou instrumento veiculador da praga, na área
geograficamente delimitada pela SDR.
§ 2º. Suspender-se-á a interdição da propriedade agrícola tão
logo cessados ou sanados os motivos que a determinaram,
comprovada através de laudo técnico subscrito por Engenheiro Agrônomo.
Art. 71. Dar-se-á a pena de vedação ao crédito rural quando a
infração pertencer aos Grupos B ou C, conforme estabelecido
neste Decreto e normas complementares.
Parágrafo único. Suspender-se-á a vedação a que se refere
este artigo tão logo cessados ou sanados os motivos que a
determinaram, comprovada através de laudo técnico subscrito por Engenheiro Agrônomo.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 72. Para o cumprimento do disposto no presente Decreto, a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do
Ceará, quando necessário, consultará o Conselho ou Comitê
Estadual de Sanidade Vegetal, constituído por representantes
de entidades, instituições, órgãos públicos e privados ligados
à vigilância e defesa sanitária vegetal, objetivando a saúde
pública e a sanidade das populações vegetais.
Art. 73. O credenciamento de Engenheiros Agrônomos,
Engenheiros Florestais e empresas de desinfecção ou expurgo, para fins deste Decreto, será efetuado pela SDR, a ela
requerido em formulário próprio, acompanhado da necessária documentação
§ 1º. O credenciamento será valido pelo período de dois
anos, passível de renovação, a critério da SDR.
§ 2º. As empresas de desinfecção ou expurgo já existentes
e em atividade no Estado do Ceará, será dado um prazo de
doze meses para requererem, atualizarem ou renovarem o
credenciamento junto a SDR.
§ 3º. O credenciamento a que se refere este artigo não substitui eventual ou específica autorização, registro ou concessão
exigida ou fornecida pelo Ministério da Agricultura.
Art. 74. O Secretário de Desenvolvimento Rural através
de suas Diretorias Técnicas poderá solicitar a colaboração
de órgãos e entidades públicas e privadas, na execução das
funções de vigilância e defesa sanitária vegetal de que trata
este Decreto.
Art. 75. Ficam convalidados todos os atos, normas e instruções pertinentes às atividades relacionadas nesse Decreto,
desde que não contrariem o que nele estiver disposto.
Art. 76. O Secretário de Desenvolvimento Rural do Estado
do Ceará baixará atos, normas e instruções complementares, sempre que se fizerem necessárias ao perfeito e integral
cumprimento deste Decreto.

***

DECRETO Nº 26.719, DE 20 DE AGOSTO DE 2002.
Proíbe a entrada de cucurbitáceas na região de
Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro
do Norte, Russas e Quixeré.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, usando
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual e com base na Lei de Defesa Sanitária
Vegetal nº 13.066, de 17 de outubro de 2000 e Decreto nº
26.370, de 11 de setembro de 2001 e,
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CONSIDERANDO que as cucurbitáceas produzidas nos
municípios de Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro
do Norte, Russas e Quixeré são livres de Anastrepha grandis,
conhecida como mosca-das-cucurbitáceas, praga quarentenária para a exportação;
CONSIDERANDO o risco de introdução desta praga nos
municípios de Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro
do Norte, Russas e Quixeré, face à livre entrada de cucurbitáceas produzidas em áreas de origem desconhecida;
CONSIDERANDO o potencial econômico da região e a
necessidade de adotar providências que evitem a entrada de
Anastrepha grandis na referida região do Estado;

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, em Fortaleza,
aos 20 de agosto de 2002.
Benedito Clayton Veras Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Pedro Sisnando Leite
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

***
DECRETO Nº 28.383, DE 8 DE SETEMBRO DE 2006.
Institui Grupo de Trabalho Multiparticipativo
para o Combate às Causas e Efeitos da Desertificação no Estado do Ceará, e dá outras
providências.

DECRETA:
Art. 1º. Fica proibida a entrada na região que compreende
os municípios de Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana,
Limoeiro do Norte, Russas e Quixeré de cucurbitáceas produzidas fora destes municípios, para preservar a região da
introdução de Anastrepha grandis, conhecida como moscadas-cucurbitáceas.
§ 1º. As cucurbitáceas produzidas nos municípios de Mossoró, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel,
Porto do Mangue, Carnaubais, Alto do Rodrigues, Afonso
Bezerra, Ipanguaçu, Açu e Upanema, localizados dentro da
Área Livre de Anastrepha grandis, no Estado do Rio Grande
do Norte, reconhecida oficialmente pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária - ONPF, terão a sua entrada
permitida nos municípios localizados na Área Livre da referida praga no Ceará, mediante a apresentação do Certificado
Fitossanitário de Origem - CFO.
§ 2º. O trânsito de cucurbitáceas dentro da Área Livre de
Anastrepha grandis, só será permitido mediante a apresentação
de Certificado Fitossanitário de Origem da partida.
Art. 2º. A Secretaria de Desenvolvimento Rural adotará
todas as medidas necessárias ao cumprimento deste Decreto,
estabelecendo junto com a Comissão de Defesa Sanitária
Vegetal do Ceará - CDSV/CE, as localizações das Barreiras
Fitossanitárias, nas vias de acesso aos municípios referidos
no caput do Art. 1º deste Decreto, podendo requisitar para
tal fim, o apoio de outros órgãos da administração pública
estadual, particularmente da Secretaria da Fazenda e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa da Cidadania.
Art. 3º. Os infratores deste Decreto ficarão sujeitos às penalidades determinadas na Lei nº 13.066, de 17/10/00 e seu
Decreto Regulamentador nº 26.370, de 11/09/01.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI da
Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO a necessidade urgente de iniciar os trabalhos
de combate às causas de desertificação no Estado do Ceará;
CONSIDERANDO que esses trabalhos deverão ser efetuados mediante ações integradas concebidas de forma
participativa a partir da elaboração do Plano Estadual de
Combate à Desertificação, em articulação com o Ministério
do Meio Ambiente;
CONSIDERANDO que a execução dessas ações ensejará na
redução do processo de Desertificação no Estado e melhoria
na qualidade de vida da população,
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Administração Estadual, um Grupo de Trabalho Multiparticipativo denominado
GPCD, com o objetivo de coordenar e executar as ações de
combate às causas e efeitos da desertificação.
Art. 2º. O Grupo de Trabalho GPCD, instituído por este
Decreto atuará no âmbito da Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH, sob a presidência do titular desta pasta, com a
seguinte composição:
I - um representante de cada uma das seguintes Secretarias
Estaduais:
a) da Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH;
b) da Secretaria da Ação Social – SAS;
c) da Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI;
d) da Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente
- SOMA;
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II - um representante da Fundação Cearense de Meteorologia
e Recursos Hídricos - FUNCEME.
III - um representante da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE;
IV - um representante do Instituto de Desenvolvimento
Agrário do Ceará - IDACE;
V - um representante da Companhia de Gestão dos Recursos
Hídricos - COGERH;
VI - um representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
VII - um representante do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - DNOCS;
VIII - um representante do Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura - CREA-CE;
IX - um representante do Serviço Geológico do Brasil;
X - um representante da Universidade Federal do Ceará
- UFC;
XI - um representante da universidade Estadual do Ceará
- UECE;
XII - um representante do Fórum Cearense pela Vida no
Semiárido.
§ 1º. Cada integrante do Grupo terá um suplente, que o
substituirá em suas ausências e impedimentos.
§ 2º. Os integrantes do Grupo de Trabalho, titulares e
suplentes, serão oficialmente indicados pelos dirigentes do
órgãos/entidades/instituições representadas, e designados
mediante Portaria do Secretario dos Recursos Hídricos.
§ 3º. O desempenho das funções dos integrantes do Grupo
não serão remuneradas, admitindo-se apenas o ressarcimento
de despesas imprescindíveis, especialmente as de deslocamento, ficando estas despesas a cargo dos órgãos/entidades
públicos ou entidades civis representadas.
§ 4º. Durante a elaboração do Plano Estadual de Combate à
Desertificação, fica facultado ao Grupo convidar representantes de outras instituições que atuem, direta ou indiretamente,
nas ações desenvolvidas por este Grupo, com o intuito de
participar do processo de elaboração desse Plano.
Art. 3º. O Grupo de Trabalho GPCD, funcionará na forma
de colegiado multiparticipativo e contará com uma Secretária
Executiva que será composta de 03 (três) membros, sendo
um Coordenador, um Assistente Técnico e um Secretário,
designados mediante Portaria do Secretário dos Recursos
Hídricos.
§ 1º. Na ausência do Presidente do Grupo de Trabalho
GPCD, este será substituído por seu suplente, e na falta ou
impedimento de ambos, por qualquer um dos membros
representantes das Secretarias de Estado presentes.
Art. 4º. Para o desempenho de suas atribuições, o Grupo de

Trabalho GPCD, contará com o necessário apoio da Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH.
Art. 5º. Qualquer discordância que, a critério da maioria
simples do Colegiado, seja levantada sobre o bom desenvolvimento dos estudos e ações desenvolvidos pelo Grupo,
poderá o Colegiado, em primeira instância, reportar-se ao
Secretário dos Recursos Hídricos, tendo como instância
superior o Governador do Estado.
Art. 6º. A base física de reunião do Grupo de Trabalho
GPCD, será a sede da Secretaria dos Recursos Hídricos SRH, órgão a quem compete o apoio administrativo, para
o bom desempenho dos trabalhos do Colegiado.
Parágrafo único. Por decisão da maioria simples dos componentes do Grupo ou mediante convocação dos Pontos
Focais Estadual e da sociedade civil, as reuniões de trabalho
poderão, eventualmente, ser realizadas nos Municípios das
áreas de interesse dos estudos e ações do Plano Estadual de
Combate à Desertificação.
Art. 7º. Caberá ao Grupo de Trabalho GPCD, quando das
reuniões, elaborar os relatórios e planilhas de acompanhamento, a serem estabelecidos conforme os respectivos Planos
de Trabalho.
Art. 8º. O Grupo de Trabalho GPCD, reunir-se-á ordinariamente na primeira terça-feira de cada mês, quando será
apresentado, pela Secretaria Executiva, um Relatório Síntese
dos estudos e ações já desenvolvidas.
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho GPCD, poderá
reunir-se, extraordinariamente, sempre que convocado pela
Presidência, pêlos Pontos Focais ou pela maioria simples de
seus membros.
Art. 9º. A duração do Grupo de Trabalho GPCD, instituído
por este Decreto, dar-se-á por todo o período necessário á
elaboração de Plano Estadual de Combate à Desertificação
e implementação das ações de combate ás causas e efeitos da
desertificaçâo no Estado do Ceará.
Art.10. As despesas decorrentes da execução dos trabalhos, previstos neste Decreto, correrão à conta de dotação orçamentária
própria da Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH.
Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 8 de setembro de 2006.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
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Francisco Nilson Alves Diniz
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Edinardo Ximenes Rodrigues
SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS

***

LEI Nº 12.367, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994.
Regulamenta o Artigo 215, Parágrafo 1º item
(g) e o Artigo 263 da Constituição Estadual que
instituí as atividades de Educação Ambiental,
e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

LEI Nº 11.492, DE 23 DE SETEMBRO DE 1988.
Estabelece tópicos para a programação de atividades escolares da Rede Pública Estadual e
dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. A programação de atividades escolares da Rede Pública Estadual incluirá eventos destinados a proporcionar aos
alunos conhecimentos à cerca dos seguintes tópicos:
I - a declaração Universal dos Direitos Humanos;
II - a importância da preservação do Meio ambiente, particularmente no Município onde se localiza a Escola;
III - o conceito constitucional de igualdade entre os cidadãos
de todas as etnias e religiões, portadores ou não de deficiência
físicas ou mentais;
IV - os danos causados à saúde pelo alcoolismo e tabagismo;
V - a importância do aleitamento materno.
Art. 2º. Para cada um dos tópicos mencionados no artigo
primeiro será programa pelo menos 1(um) evento em cada
unidade de Rede Pública Estadual.
Parágrafo único. Os eventos a serem realizados serão: debates, conferências, projeções de filmes científicos, exposições,
concursos e redações, pesquisas escolares, visitas a museus e
instituições.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 23 de setembro de 1988.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Sério Machado
Nildes Alencar Lima

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica assegurada a inclusão das atividades de Educação
Ambiental no programa de ensino das escolas públicas do
Estado do Ceará.
Art. 2º. Caberá ao Poder Executivo viabilizar a capacitação
dos professores da rede pública de ensino para o desenvolvimento de programas e atividades de Educação Ambiental,
através dos convênios que se fizerem necessários.
Art. 3º. A Educação Ambiental contemplará, além das discussões teóricas acerca dos aspectos ecológicos, históricos,
políticos, éticos, econômicos e sócio-culturais da questão
ambiental em sala de aula, deverá enfatizar a observação
direta da natureza, o estudo do meio, a pesquisa de campo
e as experiências práticas que induzam o aluno para a ação
concreta no meio ambiente que lhe é próximo. E, a partir
desses conhecimentos, chegar a compreender a interdependência entre os diversos ecossistemas.
Art. 4º. O Poder Executivo criará mecanismos para veiculação
de programas sobre as questões ambientais, na TV Ceará.
Art. 5º. Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta Lei,
no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 18 de novembro de 1994.
FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Maria Luíza Barbosa Chaves

***

LEI Nº 13.077, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2000.
Autoriza a Secretaria da Educação Básica a
instituir a Semana Educacional de Proteção
aos Animais e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço
saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono
a seguinte Lei:

•143•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

Art. 1º. Fica Autorizada a Secretaria da Educação Básica a
instituir a Semana Educacional de Proteção aos Animais,
realizada anualmente com encerramento festivo no dia 04
de outubro.
Art. 2º. Durante a Semana Educacional de Proteção aos
Animais, a Secretaria da Educação Básica poderá buscar a
cooperação dos serviços veterinários estaduais, promover
programas educativos nas escolas públicas no ensino médio
e fundamental visando difundir conhecimentos gerais sobre
a utilização e convívio com os animais, divulgando as leis
de proteção aos animais, inclusive com visitas e excursões a
zonas de exposição pecuária e estabelecimentos industriais
de produtos de origem animal, tais como: usinas de beneficiamento de leite, matadouro, abatedouro de animais de
pequeno porte, aviários, granjas, leiteiras, avícolas e outros.
Parágrafo único. As comemorações a que alude o presente
artigo não implicam em feriado escolar.
Art. 3º. Para a realização da Semana Educacional de Proteção
dos Animais, o órgão oficial fica autorizado a estabelecer
convênios com entidades protetoras de animais ou outras
instituições públicas ou privadas que desejem colaborar nas
festividades oficiais.
Art. 4º. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 13 de dezembro de 2000.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***

DECRETO Nº 26.465,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001.
Cria a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI da
Constituição Estadual,
CONSIDERANDO que é dever do Estado a promoção da
Educação Ambiental e seus aspectos formal e não-formal
com a colaboração da sociedade civil,
CONSIDERANDO que as ações em Educação Ambiental no
Estado necessitam de tomada de providências do Poder Público, no sentido de estabelecer parâmetros, diretrizes, conteúdos,
linhas de ação e outros elementos fundamentais à execução de
uma Política Estadual de Educação Ambiental,

CONSIDERANDO o pluralismo de idéias e concepções
pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdiciplinariedade e abordagem articulada das questões ambientais
locais, regionais, nacionais e globais, princípios básicos da
Educação Ambiental,
DECRETA:
Art. 1º. Fica criada a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará, com a finalidade de:
I - contribuir para a consolidação de políticas públicas voltadas para Educação Ambiental;
II - promover articulação inter e intrainstitucional, buscando
a convergência de esforços no sentido de implementar as
Políticas Nacional e Estadual de Educação Ambiental;
III - realizar estudos, pesquisas e sistematização de dados que
subsidiem a Política Estadual de Educação Ambiental.
Art. 2º. A Comissão instituída no artigo anterior, fica diretamente ligada a Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente -SOMA, tendo as seguintes competências:
I - consolidar, acompanhar e avaliar a Política Estadual de
Educação Ambiental do Estado;
II - fomentar parcerias entre instituições governamentais, não
governamentais, instituições educacionais, empresas, entidades de classe, lideranças comunitárias e demais entidades que
tenham interesse na área de Educação Ambiental;
III - apoiar tecnicamente a execução da Política Estadual de
Educação Ambiental, no âmbito do Sistema Estadual do
Meio Ambiente e do Sistema Estadual de Educação;
IV - promover intercâmbio de experiências e concepções que
aprimorem a prática da Educação Ambiental;
V - estimular, fortalecer, acompanhar e avaliar a implementação da Política Nacional de Educação Ambiental junto ao
Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação;
(nova redação dada pelo art. 1o do Decreto no 27.482, de
14.07.2005)
VI - promover eventos e espaços para discussões na área da
Educação Ambiental.
Art. 3º. A Comissão Interistitucional de Educação Ambiental
do Estado do Ceará será coordenada por um de seus integrantes, eleito para esse fim, sendo a primeira coordenação
exercida por um representante da Secretaria da OuvidoriaGeral e do Meio Ambiente.
Art.4º. A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará, observados os limites de sua
competência, poderá expedir normas visando orientar as
suas atividades e o seu funcionamento.
Art. 5º. Para a consecução dos objetivos da Comissão Interinstucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará, os
órgãos e entidades integrantes da Administração Estadual,
direta e indireta, sem prejuízo de suas atribuições legais e
regulamentares, prestarão apoio à esta Comissão Interinstitu-
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cional, por meio de informações, suporte material, logístico
e de recursos humanos, mediante um plano de trabalho.
Parágrafo único. O apoio de que trata o “caput” deste artigo
será realizado por meio de prévia solicitação do Coordenador
da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do
Estado do Ceará ao titular do órgão ou instituição, que deverá
prestá-lo, devendo, este, na impossibilidade do atendimento,
explicar suas razões.
Art. 6º. O Estado, por intermédio da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente, responsável pela política do
meio ambiente, observadas as disposições legais aplicáveis,
poderá contratar serviços de consultoria com vistas à prestação de assessoramento especializado, bem como os serviços
de fornecimento dos materiais indispensáveis ao desenvolvimento das atividades da Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental do Estado do Ceará, observado o prévio
procedimento licitatório.
Art. 7º. O Estado por intermédio da Secretaria da OuvidoriaGeral e do Meio Ambiente, poderá firmar convênios com
outras instituições públicas ou privadas, com o objetivo de
viabilizar a execução das atividades da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará e das
ações em Educação Ambiental no Estado.
Art. 8º. A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará discriminará, em Regimento Interno,
a sua estrutura operacional e as respectivas atribuições.
Art. 9º. Integram a Comissão Interinstitucional de Educação
Ambiental do Estado do Ceará 01 (um) representante e 01
(um) suplente dos seguintes órgãos e entidades: (nova redação
dada pelo art. 1o do Decreto no 27.482, de 14.07.2005)
I - DO PODER PÚBLICO:
a) Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente
– SOMA;
b) Secretaria da Educação Básica - SEDUC;
c) Secretária da Saúde – SESA;
d) Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH;
e) Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE;
f ) Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
do Ceara – EMATERCE;
g) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano de Fortaleza – SEMAM;
h) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA;
i) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA;
j) Assembléia Legislativa do Estado do Ceará;
II – DAS UNIVERSIDADES:
a) Universidade Federal do Ceará – UFC;
b) Universidade Estadual do Ceara – UECE;
III – DAS ENTIDADES EDUCACIONAIS E AMBIENTALISTAS:

Quatro (04) Organizações Não Governamentais (ONG´S)
educacionais e/ou ambientalistas, com existência legal há
mais de um ano, contados da data da publicação deste
Decreto;
IV - DE OUTROS SEGMENTOS DA SOCIEDADE:
a) 03 (três) entidades representativas de classes profissionais
de nível superior das áreas de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (representadas CREA/CE), Biologia (CRBio 5ª
Região) e Direito (OAB-CE);
b) uma entidade representativa de instituições financeiras
oficiais;
c) uma entidade representativa de instituições industriais;
d) uma entidade representativa de instituições comerciais.
§ 1º. Os representantes dos órgãos e entidades constantes dos
incisos I e II deste artigo serão indicados pelos respectivos
dirigentes e as entidades constantes do Inciso III e das alíneas
“b”, “c”, e “d” do inciso IV serão escolhidos pela Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do
Ceará mediante critérios de colaboração e participação nos
projetos de educação ambiental. (nova redação dada pelo art.
1o do Decreto no 27.482, de 14.07.2005)
§ 2º. As funções desenvolvidas pela Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará, serão
consideradas relevantes, não sendo remunerados os seus
integrantes.
§ 3º. As Universidades UVA e URCA poderão atuar como
articuladoras das ações de educação ambiental.” (parágrafo
inserido pelo art. 1o do Decreto no 27.482, de 14.07.2005)
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 11 de dezembro de 2001.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Soraia Thomaz Dias Victor
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
Fabíola de Alencar Biscuccia
SECRETÁRIA DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE

***

DECRETO Nº 27.028, DE 02 DE MAIO DE 2003.
Aprova o regimento interno da Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental do
Estado do Ceará.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI da
Constituição Estadual e,
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CONSIDERANDO o disposto no art. 8º do Decreto
26.465, de 11 de dezembro de 2001,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno da Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do
Ceará, constante do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 02 de maio de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE

***

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO
Nº 27.028, DE 02 DE MAIO DE 2003
REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO
ESTADO DO CEARÁ
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1°. Este Regimento estabelece as normas de organização e
funcionamento da Comissão Interinstitucional de Educação
Ambiental do Estado do Ceará.
CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES E DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2°. A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará, criada como órgão colegiado nos
termos do Decreto Estadual nº 26.465, de 11 de dezembro
de 2001, tem por finalidades:
I - contribuir para a consolidação de políticas públicas voltadas para a Educação Ambiental;
II - promover articulação inter e intrainstitucional, buscando
a convergência de esforços no sentido de implementar as
Políticas Nacional e Estadual de Educação Ambiental;
III - realizar estudos, pesquisas e sistematização de dados que
subsidiem a Política Estadual de Educação Ambiental.

Art. 3°. Para a consecução de suas finalidades, compete à
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do
Estado do Ceará:
I – consolidar, acompanhar e avaliar a Política Estadual de
Educação Ambiental;
II – fomentar parcerias entre instituições governamentais,
não-governamentais, instituições educacionais, empresas, entidades de classe, lideranças comunitárias e demais entidades
que tenham interesse na área de Educação Ambiental;
III – apoiar tecnicamente a execução da Política Estadual
de Educação Ambiental, no âmbito do Sistema Estadual do
Meio Ambiente e do Sistema Estadual de Educação;
IV – promover intercâmbio de experiências e concepções que
aprimorem a prática da Educação Ambiental;
V – estimular, fortalecer, acompanhar e avaliar a implementação da Política Nacional de Educação Ambiental, na
qualidade de interlocutor do Estado, junto ao Ministério do
Meio Ambiente e Ministério da Educação;
VI – promover eventos e espaços para discussões na área da
Educação Ambiental.
Parágrafo único. Caberá também à Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará, a expedição
de normas, observados os limites de sua competência, com
o objetivo de orientar suas atividades e seu funcionamento.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4°. Integram o Colegiado da Comissão Interinstitucional
de Educação Ambiental do Estado do Ceará:
I – Coordenador Geral;
II – Secretário Executivo;
III – Membros.
Art. 5°. Os Membros da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará serão os representantes
dos seguintes órgãos e entidades:
I – DO PODER PÚBLICO:
1. Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
– SOMA;
2. Secretaria da Educação Básica – SEDUC;
3. Secretaria de Planejamento e Coordenação– SEPLAN;
4. Secretaria da Saúde – SESA;
5. Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH;
6. Secretaria da Ciência e Tecnologia – SECITECE;
7. Superintendência Estadual do Meio Ambiente
– SEMACE;
8. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
do Ceará – EMATERCE;
9. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Fortaleza - SEMAM;
10. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA;
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11. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA;
12. Assembléia Legislativa do Estado do Ceará;
II – DAS UNIVERSIDADES:
1. Universidade Federal do Ceará – UFC;
2. Universidade Estadual do Ceará – UECE;
3. Universidade de Fortaleza – UNIFOR;
4. Universidade Regional do Cariri – URCA;
5. Universidade Estadual do Vale do Acaraú – UVA;
III – DAS ENTIDADES EDUCACIONAIS E AMBIENTALISTAS:
cinco (05) organizações não-governamentais educacionais
e/ou ambientalistas, legalmente constituídas e que apresentem relevantes ações desenvolvidas na área de Educação
Ambiental no Estado;
IV – DE OUTROS SEGMENTOS DA SOCIEDADE:
três (03) entidades representativas de classes profissionais
de nível superior das áreas de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (representadas CREA/CE), Biologia (CRBio 5a
Região) e Direito (OAB/CE);
uma entidade representativa de instituições financeiras
oficiais;
uma entidade representativa de instituições industriais;
uma entidade representativa de instituições comerciais.
§ 1º. Todos os órgãos e entidades aqui designadas indicarão
dois representantes, sendo um titular e um suplente, para
mandato de 2 (dois) anos, prorrogável uma única vez, por
igual período.
§ 2º. O mandato dos Membros da Comissão de que trata
este artigo, somente poderá ser suspenso ou extinto por
ato do Governador, após provocação do órgão ou entidade
representado.
§ 3º. As entidades constantes dos itens III e IV serão escolhidas pela Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
– SOMA, mediante critérios de colaboração e participação
nos projetos de Educação Ambiental, sendo a designação
efetivada por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 4º. Serão considerados os seguintes critérios para a escolha
das entidades constantes dos itens III e IV deste artigo:
a) ter existência legal há mais de 01 (um) ano, contados da
data da publicação do Decreto de criação da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará;
b) ter colaborado e/ou participado em Programas/Projetos
de Educação Ambiental, apoiados pelos órgãos e entidades
de meio ambiente do Ceará;
c) representar as diferenças existentes entre as principais
regiões geo-ambientais do Estado;
d) possuir capilaridade das ações implementadas;
e) possuir equipe técnica qualificada para a execução de
trabalhos na área de Educação Ambiental.

§ 5º. Deverá haver rotatividade das entidades listadas nos
itens III e IV, na proporção de até 50%, a cada período de
2 anos, com exceção das entidades representativas de classes
profissionais.
§ 6º. As funções desenvolvidas pela Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará não serão remuneradas, sendo consideradas serviços públicos relevantes.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 6°. São órgãos integrantes da Comissão Interinstitucional
de Educação Ambiental do Estado do Ceará:
I – Colegiado;
II – Coordenação Geral;
III – Secretaria Executiva;
IV – Câmaras Técnicas.
Art. 7°. São órgãos deliberativos da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará:
I – Colegiado;
II – Coordenação Geral;
III – Câmaras Técnicas.
Seção I
Do Colegiado
Art. 8°. O Colegiado é o órgão máximo de deliberação da
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará, formado por todos os seus membros, titulares
e suplentes, que atuarão em igualdade de condições, vedado
o estabelecimento de hierarquia ou distinção de peso entre
seus votos, excetuada a hipótese prevista no parágrafo único
do art. 26 deste Regimento.
Parágrafo único. A presença do Membro titular exclui de voto
o respectivo suplente, sendo-lhe porém facultado o direito
de voz nas reuniões, observada a disponibilidade máxima de
tempo que lhe é assegurado.
Art. 9°. Compete ao Colegiado:
I – aprovar, em última instância, as deliberações da Comissão;
II – estabelecer os objetivos e diretrizes da Política Estadual
de Educação Ambiental;
III – viabilizar planos, programas e projetos que visem ao
fortalecimento da Comissão;
IV – aprovar a aplicação dos recursos, o plano anual de
trabalho e o orçamento da Comissão;
V – apreciar e aprovar a prestação de contas da Comissão;
VI – aprovar o relatório semestral de situação das ações da
Comissão;
VII – aprovar o Regimento Interno e suas alterações, que
deverá ser elaborado no primeiro ano de existência da Comis-
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são, necessitando da maioria absoluta de seus membros;
VIII – propor a celebração de convênios e outros instrumentos, aprovando a forma e o valor de contribuições destinadas
à manutenção da Secretaria Executiva;
IX – aprovar os instrumentos, as normas e os procedimentos
para o exercício de suas competências;
X – deliberar sobre a cassação dos mandatos do Coordenador
Geral e do Secretário Executivo, em caso de não cumprimento deste Regimento Interno;
XI – aprovar a criação de Câmaras Técnicas;
XII – aprovar a participação e/ou convocar representantes
ou especialistas a que se refere o art. 27 deste Regimento
Interno.
Art. 10. As matérias sujeitas à votação do Colegiado enquadrar-se-ão como:
I – resolução: quando se tratar de deliberação vinculada à
competência legal da Comissão;
II – moção: manifestação de qualquer natureza relacionada
com a temática da Educação Ambiental.
§ 1º. As Resoluções e Moções serão datadas e numeradas em
ordem distintas, cabendo à Secretaria Executiva ordená-las
e indexá-las.
§ 2º. As Resoluções e Moções aprovadas pela Comissão serão
referendadas e assinadas pelo Coordenador Geral, cabendo à
Secretaria Executiva dar o seu devido encaminhamento.
Seção II
Da Coordenação Geral
Art. 11. À Coordenação Geral da Comissão Interinstitucional
de Educação Ambiental do Estado do Ceará compete:
I – convocar e presidir as reuniões da Comissão, aprovando
a respectiva ordem do dia e promovendo as comunicações
correspondentes;
II – ordenar o uso da palavra, de forma a garantir o direito
de manifestação a todos os membros, observada a ordem de
inscrição dos mesmos;
III – representar externamente a Comissão;
IV - designar o Secretário Executivo;
V – convidar pessoas de órgãos ou entidades governamentais
e não governamentais, públicas e privadas, com experiência na
área ambiental, para participarem das reuniões da Comissão;
VI – solicitar ao titular dos órgãos da administração pública,
direta e indireta, bem como às entidades não governamentais
e à iniciativa privada, suporte material, logístico e de recursos
humanos, para a consecução dos objetivos da Comissão,
mediante um Plano de Trabalho;
VII – articular-se com as Prefeituras Municipais sobre assuntos relacionados às atividades da Comissão;
VIII – Deliberar “ad referendum” do Plenário sobre medidas
de urgência, necessárias ao bom andamento dos trabalhos;
IX – definir os assuntos que devam ser submetidos à apre-

ciação do Plenário;
X - assinar as deliberações da Comissão e atos relativos ao
seu cumprimento;
XI - assinar as Atas aprovadas nas reuniões;
XII – indicar, dentre os membros, um substituto, quando
das faltas e impedimentos, a fim de coordenar os trabalhos
durante as reuniões da Comissão;
XIII – zelar pelo cumprimento das disposições deste Regimento Interno.
Seção III
Dos Conselheiros
Art.12. Aos Membros da Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental do Estado do Ceará compete:
I – participar das discussões e deliberação dos assuntos submetidos ao Colegiado, justificando à Coordenação Geral sua
ausência, com antecedência mínima de 24 horas;
II – expor e emitir parecer sobre os assuntos de que sejam
designados relatores;
III – solicitar vistas de matéria ainda não apreciada, devendo,
necessariamente, submeter a respectiva matéria à deliberação
da reunião ordinária seguinte;
IV – discutir e aprovar as atas das reuniões;
V – integrar as Câmaras Técnicas, no caso de serem estes
designados pelo Colegiado;
VI – prestar informações sobre as atividades de seus órgãos representados, relacionados a estudos e trabalhos da Comissão;
VII – propor matérias para deliberação do Plenário;
VIII – propor ao Colegiado o convite a pessoas de reconhecida experiência na área ambiental, a fim de participarem
das reuniões;
IX – propor ao Colegiado as diretrizes metodológicas a
serem adotadas na implementação da Educação Ambiental
no Estado;
X – propor ao Colegiado o planejamento da execução dos
trabalhos;
XI – elaborar pareceres e relatórios técnicos de acompanhamento e avaliação da execução da Educação Ambiental;
XII – desempenhar outras atribuições que lhes forem outorgadas pelo Colegiado.
Seção IV
Da Secretaria Executiva
Art. 13. À Secretaria Executiva da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará compete:
I – secretariar as reuniões da Comissão;
II – coordenar, assinar e providenciar a execução dos expedientes da Comissão;
III – propor à Comissão o planejamento da execução dos
trabalhos;
IV – elaborar as pautas e atas das reuniões da Comissão;
V – elaborar, controlar e acompanhar as propostas e os créditos orçamentários destinados aos trabalhos da Comissão;
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VI – elaborar relatórios de atividades, submetendo-os ao
Colegiado;
VII – acompanhar os trabalhos das Câmaras Técnicas, proporcionando-lhes apoio administrativo;
VIII – disponibilizar aos membros, quando solicitada, informações sobre a Comissão;
IX - manter um banco de dados atualizado sobre a Educação
Ambiental no Estado do Ceará;
X – providenciar o encaminhamento das deliberações do
Colegiado ao Coordenador Geral, para fins de publicação
no Diário Oficial do Estado;
XI - assessorar o Coordenador Geral;
XII – registrar em livro próprio a posse dos Conselheiros,
controlando a vigência dos seus mandatos e livro de freqüência às reuniões;
XIII – providenciar a convocação dos Conselheiros e dos
convidados;
XIV – executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
Colegiado ou pelo Coordenador Geral.
Seção V
Das Câmaras Técnicas
Art. 14. Às Câmaras Técnicas compete:
I – elaborar e encaminhar ao Colegiado propostas de ações
voltadas para a Educação Ambiental;
II – decidir sobre consulta que lhe for encaminhada;
III – relatar e submeter à aprovação do Colegiado assuntos
a elas pertinentes;
IV – convocar especialistas para assessorá-las em assuntos de
sua competência.
CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO
Seção I
Da Coordenação Geral
Art. 15. A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Ceará será coordenada por um membro
titular e um suplente, eleitos por maioria absoluta entre
os membros, por um período de 2 anos, sendo a primeira
coordenação exercida por representantes da Secretaria da
Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente (SOMA).
Parágrafo Único. O mandato da primeira coordenação terá
início a partir de 1º de janeiro de 2003.
Seção II
Da Eleição do Coordenador Geral
Art. 16. A eleição do Coordenador Geral, após o mandato inicial
já estabelecido neste Regimento Interno, será realizada no prazo
de 1 (um) mês, antes do encerramento do mandato anterior.

Art. 17. Após o primeiro mandato, serão candidatos os
membros titulares da Comissão, que deverão ser registrados,
mediante requerimento, junto à Secretaria Executiva, no
prazo de 15 (quinze) dias antes da eleição.
Art. 18. A eleição se fará:
I - em voto aberto;
II - no horário de 8:00 às 11:00 horas, com imediata apuração;
III - com registro em Ata da Assembléia Geral Extraordinária;
IV - com maioria absoluta dos presentes, devidamente
qualificados.
Art. 19. A eleição para a escolha do Coordenador Geral da
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do
Estado do Ceará reger-se-á pelas seguintes regras:
I – o processo será conduzido por uma comissão eleitoral,
composta por 3 (três) Membros que não sejam candidatos,
escolhidos pelo Plenário;
II – as decisões do processo eleitoral, os registros de candidatos,
termos de posse e demais atos pertinentes ao processo eleitoral
deverão ser registrados no Livro de Atas da Comissão;
III – a divulgação das chapas dos candidatos será feita, no
mínimo, 3 (três) dias antes da Assembléia Geral em que
ocorrerá as eleições;
IV – a apuração dos votos e a divulgação do(a) candidato(a)
vencedor(a) será registrada em Ata;
V – a posse do candidato eleito dar-se-á mediante termo
lavrado no Livro de Ata da Comissão, em sessão pública
presidida pelo atual Coordenador Geral, ou seu substituto
legal, no prazo de 10 (dez) dias da divulgação do resultado,
onde obrigatoriamente serão convocados todos os Conselheiros da Comissão.
Art. 20. Os cargos de Coordenador Geral e Secretário Executivo não serão remunerados e se considerará como relevantes serviços prestados ao Estado, cabendo à Secretaria da
Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente (SOMA) a emissão
dos certificados.
Parágrafo Único. Os certificados também serão conferidos a
todos os membros da Comissão com participação efetiva.
Seção III
Das Reuniões Plenárias
Art. 21. O Plenário da Comissão se reunirá por convocação
do seu Coordenador:
I – em sessão ordinária, com periodicidade mensal, mediante
convocação com antecedência mínima de 15 (quinze) dias,
acompanhada da pauta dos assuntos a serem discutidos e da
Ata da reunião anterior;
II – em sessão extraordinária, mediante convocação com
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antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, acompanhada da pauta dos assuntos a serem discutidos.

IX – assuntos de ordem geral não incluídos na pauta;
X – encerramento dos trabalhos.

§ 1º. As sessões ordinárias terão seu calendário anual fixado
na última reunião do ano anterior.

Art. 25. Anunciado pelo Coordenador Geral o encerramento
da discussão, a matéria será submetida à votação.

§ 2º. No caso de eventual adiamento de sessão ordinária, a
nova data deverá ser fixada no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 26. A Comissão deliberará em reuniões plenárias,
com a presença da maioria absoluta de seus Conselheiros
designados.

§ 3º. A convocação de sessão extraordinária poderá se dar,
mediante justificativa, a pedido do Coordenador ou por, pelo
menos, metade dos membros da Comissão.

Parágrafo único. Caberá ao Coordenador Geral, além do
voto pessoal, o voto de qualidade.

§ 4º. As reuniões do Plenário da Comissão serão realizadas
em local a ser determinado pelo Coordenador, no momento
da convocação.
§ 5º. De cada reunião do Plenário será lavrada a Ata que,
após lida, aprovada e assinada, será arquivada.
Art. 22. Poderão participar das reuniões plenárias pessoas
físicas ou jurídicas, que se identifiquem com os interesses
da Comissão.
Parágrafo único. Aos participantes das reuniões que não sejam
Membros da Comissão não caberá direito de voto, tendo
porém abertura para expor suas idéias, críticas e sugestões.
Art. 23. Após 3 (três) faltas consecutivas, ou por 5 (cinco)
faltas alternadas da Instituição, em reuniões ordinárias
e/ou extraordinárias no decorrer do biênio, será submetido ao Plenário, pelo Coordenador, a substituição do(s)
Conselheiro(s).
§ 1º. O Coordenador da Comissão enviará ofício ao dirigente
ou representante legal da instituição ou entidade, solicitando
a substituição do membro faltoso, dentro de um prazo de 30
dias, após aprovação do Plenário.
§ 2º. Na ausência de justificativa prévia, o Coordenador Geral
da Comissão enviará ofício ao dirigente ou representante
legal da instituição ou entidade, comunicando a falta do
respectivo membro na reunião.
Art. 24. A condução dos trabalhos das reuniões observará a
seguinte ordem:
I – instalação dos trabalhos pelo Coordenador;
II – assinatura do livro de presença;
III – verificação do quórum;
IV – informes gerais;
V - leitura da pauta da reunião;
VI – discussão e votação da ata da reunião anterior;
VII – apreciação de matéria em regime de urgência, quando
aprovada pelo Plenário a sua inclusão na pauta;
VIII – discussão e votação dos assuntos constantes da pauta;

Art. 27. A Comissão poderá, em Plenário, propor à Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente (SOMA) a
contratação de assessoria técnica, composta por especialistas
de reconhecida experiência, bem como serviços de fornecimento de materiais indispensáveis ao desenvolvimento das
atividades da Comissão, observado o prévio procedimento
licitatório.
Seção IV
Das Câmaras Técnicas
Art. 28. Poderão ser criadas Câmaras Técnicas, por deliberação do Plenário, a fim de analisar, elaborar documentos e
relatar assuntos específicos a serem a elas submetidos.
§ 1°. Deverá ser observado o limite máximo de 10 (dez)
Câmaras Técnicas.
§ 2°. Comporão as Câmaras Técnicas, além dos membros
titulares ou suplentes, representantes indicados formalmente
pelos Membros da Comissão, junto à Secretaria Executiva,
os quais terão direito a voz e voto.
§ 3°. Na composição das Câmaras Técnicas deverão ser
consideradas a natureza técnica do assunto de sua competência, a finalidade dos órgãos ou entidades representados e
a formação técnica ou notória atuação de seus membros na
área ambiental.
Art. 29. As Câmaras Técnicas serão Permanentes ou Temporárias, de acordo com a deliberação do Plenário, no ato
de sua criação.
§ 1°. As Câmaras Técnicas Permanentes serão constituídas
por no mínimo 3 (três) e no máximo 12 (doze) membros,
com mandato de 2 anos, renovável uma única vez, por igual
período.
§ 2°. As Câmaras Técnicas Temporárias terão seu número de
membros fixado pelo Plenário, observado o limite máximo
de 10 (dez) membros, as quais serão consideradas extintas
quando da conclusão dos assuntos a ela submetidos.
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§ 3°. Cada órgão ou entidade representada somente poderá
participar, simultaneamente, de até 3 (três) Câmaras Técnicas
Permanentes.
Art. 30. As Câmaras Técnicas serão instituídas pelo Plenário
da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do
Estado do Ceará, mediante proposta do Coordenador Geral
da Comissão, ou de no mínimo 5 (cinco) membros, por meio
de resolução que estabelecerá suas competências, composição,
prazo de instalação e funcionamento.
Art. 31. As Câmaras Técnicas elegerão, entre seus membros, os respectivos Coordenadores e Relatores, devendo
os mesmos serem eleitos na primeira reunião ordinária da
respectiva Câmara Técnica, por maioria absoluta dos votos
dos seus integrantes.

Art. 36. Os casos não previstos neste Regimento Interno
serão resolvidos em Plenário.
Art. 37. Este Regimento Interno foi discutido e aprovado
pelo Plenário da Comissão Interinstitucional de Educação
Ambiental do Estado do Ceará, em Reunião Ordinária de
22 de novembro de 2002.
Art. 38. Este Regimento Interno entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

***

DECRETO Nº 27.482, DE 14 DE JULHO DE 2005.

§ 1°. Os Coordenadores das Câmaras Técnicas Permanentes
terão mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a recondução
uma única vez, por igual período.
§ 2°. Em caso de vacância, será realizada nova eleição, em
conformidade com o disposto no caput deste artigo.
Art. 32. As decisões das Câmaras Técnicas serão tomadas
por votação da maioria absoluta de seus membros, cabendo
o voto de qualidade ao respectivo Coordenador.
Art. 33. As reuniões das Câmaras Técnicas serão convocadas
por seus respectivos Coordenadores com, no mínimo, 10 dias
de antecedência, e considerando, também, um prazo mínimo
de 15 dias da reunião ordinária da Comissão.
§ 1°. As reuniões serão públicas e terão sua matéria apresentada pelo relator, com o respectivo Parecer.
§ 2°. As Atas das reuniões serão lavradas em livro próprio,
aprovadas pelos seus membros e assinadas pelo respectivo
Coordenador.
§ 3°. A ausência não justificada de membros das Câmaras
Técnicas por 3 (três) reuniões consecutivas, ou por 5 (cinco)
alternadas, no decorrer do biênio, implicará sua exclusão da
mesma.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34. As despesas com transportes, diárias ou de outra
natureza dos membros da Comissão e Câmaras Técnicas serão
custeadas pelos órgãos/ entidades que representem.
Art. 35. Este Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta do Colegiado, aprovada por maioria absoluta de
seus Membros e encaminhada ao Coordenador Geral.

Altera dispositivos do Decreto nº 26.465, de
11 de dezembro de 2001, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 88, incisos IV e VI
da Constituição Estadual, e
Considerando a necessidade de promover ajustes e disciplinar novos procedimentos na Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental do Estado do Ceará.
DECRETA:
Art. 1º. Ficam alterados no Decreto nº 26.465, de 11 de dezembro de 2001, que instituiu a Comissão Interinstitucional
de Educação Ambiental do Estado do Ceará, os dispositivos
abaixo indicados, que passam a ter as seguintes redações:
1. “Art.2º.
V - estimular, fortalecer, acompanhar e avaliar a implementação da Política Nacional de Educação Ambiental junto ao
Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação.”
2. “Art.9º
I - DO PODER PÚBLICO:
a) Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente
– SOMA;
b) Secretaria da Educação Básica - SEDUC;
c) Secretária da Saúde – SESA;
d) Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH;
e) Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE;
f ) Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
do Ceara – EMATERCE;
g) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano de Fortaleza – SEMAM;

•151•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

h) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA;
i) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA;
j) Assembléia Legislativa do Estado do Ceará;
II – DAS UNIVERSIDADES:
a) Universidade Federal do Ceará – UFC;
b) Universidade Estadual do Ceara – UECE;
III – DAS ENTIDADES EDUCACIONAIS E AMBIENTALISTAS:
Quatro (04) Organizações Não Governamentais (ONG´S)
educacionais e/ou ambientalistas, com existência legal há
mais de um ano, contados da data da publicação deste
Decreto;
IV - DE OUTROS SEGMENTOS DA SOCIEDADE:
a) 03 (três) entidades representativas de classes profissionais
de nível superior das áreas de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (representadas CREA/CE), Biologia (CRBio 5ª
Região) e Direito (OAB-CE);
b) uma entidade representativa de instituições financeiras
oficiais;
c) uma entidade representativa de instituições industriais;
d) uma entidade representativa de instituições comerciais.
§ 1º. Os representantes dos órgãos e entidades constantes dos
incisos I e II deste artigo serão indicados pelos respectivos
dirigentes e as entidades constantes do Inciso III e das alíneas
“b”, “c”, e “d” do inciso IV serão escolhidos pela Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do
Ceará mediante critérios de colaboração e participação nos
projetos de educação ambiental.
§ 2º..................................................................
§ 3º. As Universidades UVA e URCA poderão atuar como
articuladoras das ações de educação ambiental.”
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 14 de julho de 2005.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE

***

LEI Nº 12.329, DE 15 DE JULHO DE 1994.
Proíbe a utilização de embalagens descartáveis
espumadas, no território estadual, tendo como
agente expansor o clorofluorcarbono e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretos e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica proibido, no território do Estado do Ceará, a
utilização de embalagens descartáveis, em cujo processo de
fabricação é empregado o clorofluorcarbono – CFC – como
agente expansor.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no “caput”,
são concedidos os seguintes prazos:
I – na data da regulamentação desta Lei – para as embalagens
de lanches;
II – cento e vinte (120) dias após a regulamentação desta
Lei, para as demais embalagens.
Art. 2º. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior,
as pessoas físicas ou jurídicas que distribuem ou comercializam produtos utilizando embalagens descartáveis espumadas
deverão exigir do fornecedor das mesmas, seja comerciante ou
fabricante, documento comprobatório de que as embalagens
fornecidas não contenham CFC.
Parágrafo único. O documento a que se refere este artigo
deverá estar disponível, para efeitos de fiscalização, no prazo
de 120 dias, a contar da regulamentação desta Lei.
Art. 3º. Sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis, o
descumprimento do disposto nesta Lei acarretará a aplicação
da penalidade de multa no valor de 100 até 2.000 UFCE/CE
(Unidade Fiscal do Estado do Ceará).
Parágrafo único. O valor da multa será:
I - graduado de acordo com a capacidade econômico-financeiro do infrator;
II - aplicação em dobro em caso de reincidência.
Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, para
sua fiel execução, determinando o órgão competente para a
fiscalização e o respectivo procedimento.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 15 de julho de 1994.
CIRO FERREIRA GOMES
ANAMARIA CAVALCATE E SILVA

***
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DECRETO Nº 25.708, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999.
Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Estado do Ceará, as áreas
de terra que indica, situadas nos municípios
de Caucaia e de São Gonçalo do Amarante, no
Estado do Ceará, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incs. IV e VI, da
Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art.
225 da Constituição Federal e no art. 259 da Constituição
Estadual e com fundamento no artigo 5º, letra “k” do Decreto-lei 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações
da Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e da Lei 6.602, de
7 de dezembro de 1978,
CONSIDERANDO o dever constitucional do Estado de
preservar e defender o meio ambiente, bem assim que a proteção ambiental constitui-se fonte de educação da comunidade
em todos os níveis de ensino, além do fator indispensável da
própria vida e dignidade humana;
CONSIDERANDO a natural fragilidade do equilíbrio
ecológico do ambiente de dunas, móveis e adafisadas, que
compõem as áreas próximas à construção do Complexo
Portuário - Industrial do Pecém;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas
compensatórias e mitigadoras do impacto ambiental gerado
pela construção do mencionado Complexo, impostas pelas
licenças de instalação da obra respectiva;
DECRETA;
Art. 1º. Ficam declaradas de utilidade pública, para efeito de
desapropriação pelo Estado do Ceará, as duas áreas de terra
com as construções e benfeitorias nelas porventura existentes,
abaixo descritas, devidamente delimitadas conforme dados
de poligonais, correspondentes às plantas dos Anexos I e II
deste Decreto, tendo a primeira área descrita 601,0402 ha e
a Segunda 372,0451 ha, perfazendo um total de 973,0853
ha, situadas nos Municípios de Caucaia e de São Gonçalo
do Amarante:

I - Imóvel situado no MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE;
com Área de 601,0402 ha - PERÍMETRO de 14.508,63 m,
com a seguinte DESCRIÇÃO:
- Partindo do vértice MC 01 ponto inicial do perímetro, com coordenadas iniciais iguais a: 519962.46 E e
9606153.33 N. Vértice MC01 deste, com az. 104º09’40” e
distancia 1068.35m chega-se ao Vértice MC02 deste, com
az. 134º00’52” e distancia 178.82m chega-se ao Vértice
MC03 deste, com az. 187º11’16” e distancia 137.23m
chega-se ao Vértice MC04 deste, com az. 239º54’38” e
distancia 562.42m chega-se ao Vértice MC05 deste, com
az. 120º12’17” e distancia 1797.03m chega-se ao Vértice
MC06 deste, com az. 128º34’55” e distancia 601.65m
chega-se ao Vértice MC07 deste, com az. 128º34’56” e
distancia 601.66m chega-se ao Vértice MC08 deste, com
az. 102º45’28” e distancia 898.16m chega-se ao Vértice
MC09 deste, com az. 207º54’37” e distancia 1064.39m
chega-se ao Vértice MC10 deste, com az. 237º12’52” e
distancia 598.82m chega-se ao Vértice MC11 deste, com
az. 207º38’11” e distancia 284.66m chega-se ao Vértice
MC12 deste, com az. 321º54’06” e distancia 2552.48m
chega-se ao Vértice MC13 deste, com az. 280º16’25” e
distancia 493.14m chega-se ao Vértice MC14 deste, com
az. 358º19’59” e distancia 78.03m chega-se ao Vértice
MC15 deste, com az. 312º57’50” e distancia 212.96m
chega-se ao Vértice MC16 deste, com az. 285º14’16” e
distancia 164.25m chega-se ao Vértice MC17 deste, com
az. 283º58’58” e distancia 189.67m chega-se ao Vértice
MC18 deste, com az. 283º46’28” e distancia 118.35m
chega-se ao Vértice MC19 deste, com az. 277º20’27” e distancia 245.28m chega-se ao Vértice MC20 deste, com az.
358º31’30” e distancia 417.66m chega-se ao Vértice MC21
deste, com az. 271º23’57” e distancia 313.31m chega-se ao
Vértice MC22 deste, com az. 357º47’01” e distancia 31.80m
chega-se ao Vértice MC23 deste, com az. 270º03’10” e
distancia 97.49m chega-se ao Vértice MC24 deste, com az.
178º08’09” e distancia 31.05m chega-se ao Vértice MC25
deste, com az. 276º28’55” e distancia 274.16m chega-se ao
Vértice MC26 deste, com az. 5º59’26” e distancia 95.98m
chega-se ao Vértice MC27 deste, com az. 42º54’31” e distancia 465.29m chega-se ao Vértice MC28 deste, com az.
5º59’25” e distancia 359.89m chega-se ao Vértice MC29
deste, com az. 37º46’54” e distancia 574.65m chega-se ao
Vértice MC01 Fechando o Perímetro.
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VÉRTICE 		DISTÂNCIA AZIMUTE 		
COORDENADAS
		
(m)
(g.m.s)
		ESTE
NORTE
MC01 		
1068.35
104º09’40” 		
519962.46
9606153.33
MC02 		
178.82 		
134º00’52” 		
520998.34
9605891.96
MC03 		
137.23 		
187º11’16” 		
521126.94
9605767.71
MC04 		
562.42 		
239º54’38” 		
521109.77
9605631.56
MC05 		
1797.03
120º12’17” 		
520623.14
9605349.59
MC06 		
601.65 		
128º34’55” 		
522176.19
9604445.52
MC07 		
601.66 		
128º34’56” 		
522646.51
9604070.31
MC08 		
898.16 		
102º45’28” 		
523116.84
9603695.09
MC09 		
1064.39
207º45’37” 		
523992.83
9603496.75
MC10 		
598.82 		
237º12’52” 		
523494.60
9602556.17
MC11 		
284.66 		
207º38’11” 		
522991.17
9602231.91
MC12 		
2552.48
321º54’06” 		
522859.13
9601979.73
MC13 		
493.14 		
280º16’25” 		
521284.22
9603988.41
MC14 		
78.03 		
358º19’59” 		
520798.99
9604076.36
MC15 		
212.96 		
312º57’50” 		
520796.72
9604154.36
MC16 		
164.25 		
285º14’16” 		
520640.88
9604299.50
MC17 		
189.67 		
283º58’58” 		
520482.40
9604342.67
MC18 		
118.35 		
283º46’28” 		
520298.35
9604388.50
MC19 		
245.28 		
277º20’27” 		
520183.40
9604416.68
MC20 		
417.66 		
358.31’30” 		
519940.13
9604448.02
MC21 		
313.31 		
271º23’57” 		
519929.38
9604865.54
MC22 		
31.80 		
357º47’01” 		
519616.16
9604873.19
MC23 		
97.49 		
270º03’10” 		
519614.93
9604904.97
MC24 		
31.05 		
178º08’09” 		
519517.44
9604905.06
MC25 		
274.16 		
276º28’55” 		
519518.45
9604874.03
MC26 		
95.98 		
5º59’26” 		
519246.04
9604904.98
MC27 		
465.29 		
42º54’31” 		
519256.06
9605000.44
MC28 		
359.89 		
5º59’25” 		
519572.84
9605341.23
MC29 		
574.64 		
37º46’54” 		
519610.40
9605699.16
MC01							
519962.46
9606153.33
CONFRONTAÇÕES:
- AO NORTE: com a área do retroporto do Porto do Pecém, em construção;
- AO LESTE: com a estrada de serviços da obra do Porto do Pecém, em construção;
- AO OESTE: com a área do retroporto do Pecém em construção;
- AO SUL: com terras de MANUEL RODRIGUES DE LIMA e OUTROS;
II - Imóvel situado no MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE; com Área de 372.0451 há - PERÍMETRO de 11.439,71 m, com a seguinte DESCRIÇÃO:
- Partindo do vértice MC01 ponto inicial do perímetro, com coordenadas iniciais iguais a 516144.55 E e 9607273.32 N
com:
VÉRTICE 	DISTÂNCIA
			
(m)
MC01 		
65,63 		
MC02 		
289,31 		
MC03 		
77,04 		
MC04 		
15,36 		

AZIMUTE 		
COORDENADAS
(g.m.s) 			ESTE 		
NORTE
98º14’06” 		
516144.55
9607273.32
97º13’19” 		
516209.50
9607263.92
178º49’29” 		
516496.51
9607227.55
178º46’29” 		
516498.09
9607150.53
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MC05 		
MC06 		
MC07 		
MC08 		
MC09 		
MC10 		
MC11 		
MC12 		
MC13 		
MC14 		
MC15 		
MC16 		
MC17 		
MC18 		
MC19 		
MC20 		
MC21 		
MC22 		
MC23 		
MC24 		
MC25 		
MC26 		
MC27 		
MC28 		
MC29 		
MC30 		
MC31 		
MC32 		
MC33 		
MC34 		
MC35 		
MC36 		
MC37 		
MC38 		
MC39 		
MC40 		
MC41 		

105,92 		
100,17 		
41,42 		
233,37 		
199,17 		
227,67 		
139,80 		
131,73 		
42,71 		
43,79 		
29,73 		
164,78 		
46,08 		
15,45 		
33,90 		
56,84 		
254,12 		
240,15 		
549,51 		
114,94
318,21 		
69,70 		
169,55 		
65,09 		
122,11 		
448,56 		
17,81 		
380,45 		
45,22 		
43,27 		
63,53 		
62,87 		
348,42 		
157,66 		
176,43 		
277,09 		
286,25 		

83º49’16” 		
86º06’48” 		
85º18’19” 		
183º01’07” 		
72º10’51” 		
359º20’44” 		
69º32’06” 		
77º52’28” 		
184º32’19” 		
93º10’53” 		
4º54’05” 		
113º49’32” 		
182º25’31” 		
97º26’16” 		
17º09’27” 		
82º22’33” 		
178º23’56” 		
119º29’43” 		
185º08’09” 		
106º23’18” 		
0º39’52” 		
86º28’46” 		
89º56’09” 		
10º12’43” 		
100º13’36” 		
5º26’35” 		
161º16’12” 		
148º08’30” 		
143º24’23” 		
132º18’43” 		
123º48’00” 		
114º00’02” 		
98º49’10” 		
118º23’20” 		
153º11’43” 		
285º36’18” 		
195º36’16” 		

MC42 		
362,15 		
105º36’24” 		
518738.69
9606106.23
MC43 		
193,34 		
15º36’20” 		
519087.49
9606008.80
MC44 		
22,36 		
152º18’43” 		
519139.50
9606195.01
MC45 		
186,51 		
159º48’02” 		
519149.89
9606175.21
MC46 		
251,84 		
217º06’41” 		
519214.29
9606000.17

516498.42
516603.72
516703.66
516744.94
516732.65
516922.27
516919.67
517050.65
517179.44
517176.06
517219.78
517222.32
517370.31
517368.36
517383.68
517393.68
517450.02
517457.12
517666.15
517616.96
517727.23
517730.92
517800.49
517970.04
517981.58
518101.75
518144.30
518150.02
518350.83
518377.79
518409.79
518462.58
518520.01
518864.31
519003.01
519082.57
518815.69

9607135.17
9607146.57
9607153.36
9607156.75
9606923.70
9606984.65
9607212.31
9607261.19
9607288.86
9607246.28
9607243.85
9607273.47
9607208.12
9607162.08
9607160.08
9607192.47
9607200.01
9606945.99
9606827.75
9606280.45
9606248.02
9606566.21
9606570.49
9606570.68
9606634.74
9606613.06
9607059.60
9607042.73
9606719.59
9606683.28
9606654.15
9606618.81
9606593.24
9606539.82
9606464.86
9606307.39
9606381.93

VÉRTICE 	DISTÂNCIA A Z I MUTE 		
COORDENADAS
		
(m)
(g.m.s)
		
ESTE
NORTE
MC47 		
209,05 		
219º44’40” 		
519062.34
9605799.34
MC48 		
602,93 		
226º45’12” 		
518928.68
9605638.60
MC49 		
16,63 		
21º24’40” 		
518489.50
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9605225.51
MC50 		
218,50 		
296º42’33” 		
518495.57
9605240.99
MC51 		
220,75 		
299º08’22” 		
518300.38
9605339.20
MC52 		
139,63 		
295º43’22” 		
518107.57
9605446.69
MC53 		
96,83 		
259º54’02” 		
517981.78
9605507.29
MC54 		
65,46 		
270º21’32” 		
517886.45
9605490.31
MC55 		
244,04 		
283º55’23” 		
517820.99
9605490.72
MC56 		
445,79 		
271º24’22” 		
517584.12
9605549.44
MC57 		
313,63 		
299º15’41” 		
517138.46
9605560.38
MC58 		
306,93 		
296º01’24” 		
516864.85
9605713.68
MC59 		
290,81 		
289º43’51” 		
516589.04
9605848.34
MC60 		
92,66 		
10º35’49” 		
516315.30
9605946.52
MC61 		
467,44		
1º15’23” 		
516332.34
9606037.60
MC62 		
161,13 		
297º47’34” 		
516342.59
9606504.93
MC63 		
136,86 		
92º41’04” 		
516200.05
9606580.06
MC64 		
24,30 		
13º00’25” 		
516336.76
9606573.65
MC65 		
22,97 		
14º06’32” 		
516342.23
9606597.33
MC66 		
86,68 		
273º43’02” 		
516347.83
9606619.61
MC67 		
52,69 		
328º14’04” 		
516261.33
9606625.23

MC68 		
21,90 		
86º51’34” 		
516233.59
9606670.03
MC69 		
49,23 		
349º48’31” 		
516255.46
9606671.23
MC70 		
54,09 		
329º12’19” 		
516246.75
9606719.68
MC71 		
101,58 		
339º23’38” 		
516219.06
9606766.14
MC72 		
83,82 		
274º02’36” 		
516183.31
9606861.22
MC73 		
31,33 		
358º45’22” 		
516099.70
9606867.13
MC74 		
83,27 		
264º11’41” 		
516099.02
9606898.45
MC75 		
179,76 		
323º53’35” 		
516036.07
9606892.05
MC76 		
101,70 		
32º37’50” 		
515930.14
9607037.28
MC77 		
25,80 		
28º08’40” 		
515984.98
9607122.93
MC78 		
71,90 		
90º05’44” 		
515997.15
9607145.68
MC79 		
148,36 		
30º33’04” 		
516069.14
9607145.56
MC01 					
		
516144.55
9607273.32
- AO NORTE: CE-348 com Lot. Col. PECÉM e OUTROS;
- AO SUL: com terras de FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA e OUTROS;
- AO LESTE: com a rodovia CE-085;
- AO OESTE: com terras de RUI CAVALCANTE DO
AMARAL e OUTRO.
Art. 2º. Os imóveis descritos no artigo anterior destinam-se à
implantação da Estação Ecológica do Pecém, possibilitando a
redução dos impactos ambientais decorrentes da construção
do Complexo Portuário-Industrial do Pecém e a construção
da Estação de Tratamento de Esgotos do Pecém cujo terreno
fica demarcado pelos pontos MC 40, MC41, MC42, MC43
e MC44, constantes do inciso II, do art. 1º deste decreto.
Art. 3º. Fica a Secretaria da Infra-Estrutura - SEINFRA autorizada a proceder, por via amigável ou judicial, mediante pré-
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via avaliação a ser efetivada pelo órgão/entidade competente,
à desapropriação de que trata o presente Decreto, devendo a
despesa correr à conta de recursos próprios da Secretaria ou
de outros que lhe sejam repassados para tal fim, competindo
à Procuradoria Geral do Estado as providências cabíveis no
caso de necessidade de uso da via judicial, nos termos do art.
2º, § 1º, inc. I, da Lei Complementar Estadual nº 2, de 24
de maio de 1994.
Art. 4º. A desapropriação de que trata este Decreto fica declarada de caráter URGENTE, para efeito do disposto no
art. 15 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o
Decreto nº 25.479, de 09 de junho de 1999.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 17 de dezembro de 1999.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

***
LEI Nº 3.894 DE 19 DE NOVEMBRO DE 1957.
Reconhece a Fonte do Caldas situado no
Município de Barbalha, como estância termomineral e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

destinados a auxiliar a Fonte do Caldas, na forma de Constituição Federal, (parágrafo 4º do art. 153) objetivando as
seguintes realizações:
a) planta cadastral;
b) fixação da área de proteção da fonte mineral;
c) rede de abastecimento d’água;
d) estudo completo do problema da energia elétrica
e) rede de esgotos pluviais e sanitários;
f ) plano de urbanismo;
g) planos rodoviários de acesso aos sítios de passeios.
Art. 4º. Os recursos financeiros pela União, para o aparelhamento e manutenção da Fonte do Caldas, de Barbalha, de
acordo com o disposto na Constituição citada e pelo forma
estabelecida na lei federal nº 2.661, de 3 de dezembro de
1955 e leis posteriores, serão aplicados diretamente por meio
de convênios celebrados entre este e o município interessado
ou ainda entre o Estado e o Centro de Melhoramentos de
Barbalha, sociedade civil que tem naquela cidade.
Art. 5º. O Estado do Ceará incumbir-se á de promover,
através de seus órgãos técnicos, a execução de medidas
gerais e especiais de saúde pública que constituam garantia
do bom estado sanitário na estância a que se refere o artigo
1º esta lei.
Art. 6º. O Estado obriga-se a cumprir todas as exigências da
legislação federal no que se relaciona com o reconhecimento
da Fonte do Caldas como estância termomineral.
Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 12 de novembro de 1957.
FLÁVIO MARCILIO
Odilon Aguiar Filho.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Nos termos do disposto no artigo 1º da Lei Federal
nº 2.661 de 3 de dezembro de 1955 combinado com o parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição Federal, vigente,
o Estado do Ceará reconhece a Fonte do Caldas, situada no
município de Barbalha, como Estância termomineral.
Art. 2º. A estância a que se refere o artigo anterior, situada
na zona rural, será constituída pela área territorial que é
estabelecida na Lei municipal nº 149, de 10 de setembro
de 1956, publicada no Diário Oficial do Estado, de 24 de
setembro de 1956, na conformidade do parágrafo 2º do art.
1º da Lei nº 2.661, de 3 de dezembro de 1955.
Art. 3º. É o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar
convênios com a União ou com o Município de Barbalha

***
PORTARIA Nº 202, DE 13 DE OUTUBRO DE 1999.
O Superintendente da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, no uso de suas atribuições legais,
especialmente aquelas que lhe conferem o art. 9° da Lei
Estadual n° 11.411, de 28.12.87,
RESOLVE:
Art. 1°. Estabelecer normas administrativas necessárias à
regulamentação do procedimento de fiscalização, autuação e
prazos, concedidos pelos Departamentos Técnicos e Florestal
e Procuradoria Jurídica para comparecimento à SEMACE,
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aos responsáveis pela infração ambiental, conforme o disposto
no art. 13 da Lei Estadual n° 11.411/87 alterado pela Lei
Estadual n° 12.274, de 05.04.94.
Art. 2°. Os prazos para advertências concedidos pela Procuradoria Jurídica da SEMACE deverão ser lavrados em até
15 (quinze) dias, de acordo com o calendário de audiências
desse departamento.
Art. 3°. As advertências emitidas pelos técnicos da SEMACE
no ato da inspeção, deverão conter prazos para comparecimento, que serão computados considerando o tempo e
retorno do técnico ao órgão, acrescido de 48 (quarenta e
oito) horas.
§ 1°. Os técnicos que constatarem a poluição ou degradação
ambiental deverão fazer constar no documento entregue pela
fiscalização o seguinte:
I - no caso de pessoa física:
a) nome completo;
b) número do Registro Geral da Secretaria de Segurança
Pública o inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita
Federal;
c) endereço de residência e para correspondência;
II - no caso de pessoa jurídica:
a) razão social;
b) nome de fantasia;
c) número da inscrição no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas da Receita Federal ou do Cadastro Geral da Secretaria
da Fazenda do Estado;
d) endereço;
e) atividade principal.
§ 2°. Caso não seja possível detectar os dados do infrator, o
técnico deverá comparecer ao Cartório, Prefeitura Municipal,
Coletoria Estadual ou outros órgãos públicos e verificar o
registro ou informações do mesmo.
§ 3°. Os Termos de Compromisso firmados com o infrator
deverão receber o visto do Diretor do Departamento responsável pela constatação ou pela Procuradoria Jurídica quando
os termos de compromisso não forem firmados nesta.
§ 4°. O técnico que realizou a inspeção deverá participar da
audiência e assinar o Termo de Compromisso ou de Audiência a ser firmado na Procuradoria Jurídica.
§ 5°. O técnico deverá notificar os órgãos públicos responsáveis por outras autorizações concedidas relativas à infração
ambiental verificada.
Art. 4°. Os prazos de advertência serão contados a partir do
primeiro dia útil da data de seu recebimento, em dias corridos, não se interrompendo nos feriados, sendo prorrogável
até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado.
Art. 5°. Lavrada a advertência o fiscal, após elaborar Re-

latório Técnico homologado pelo Diretor ou Gerente do
Departamento, deverá discriminar a gravidade da infração
ou poluição em: leve, grave ou gravíssima e comunicá-la ao
autuado.
§ 1°. O Relatório Técnico deverá conter as seguintes informações:
I - identificação do denunciado (pessoa física ou jurídica)
que constará do nome ou razão social, endereço completo,
CNPJ/CPF ou CGF/RG, localização do município;
II - porte característica da empresa ou do empreendimento;
III - registro do Cartório/matrícula do imóvel;
IV - atividade licenciada ou não ou passível de licenciamento
ambiental;
V - caracterização da área, inclusive identificando se são
áreas de preservação permanente, reservas ecológicas ou estão
inseridas em Unidades de Conservação;
VI - descrição clara e objetiva do problema detectado, inclusive com a fundamentação legal;
VII - grau de Impacto Ambiental discriminando a gravidade
da infração ou poluição;
VIII - informação se o local é ou não adequado à aquela
atividade e se houve ou não dificuldade para a fiscalização;
IX - medidas adotadas pelo técnico (notificação, auto de
constatação, lacre ou placa de embargo informando o teor
da advertência);
X - informação se a pessoa ou empresa já possui processo
na SEMACE;
XI - conclusões / Recomendações.
§ 2°. A falta de licenciamento de empresa ou atividade e a
infração determinada como gravíssima, deverá ser embargada
imediatamente, tendo em vista o disposto no art. 13, III, da
Lei Estadual n.° 11.411, de 28.12.87 com nova redação dada
pela Lei Estadual n.° 12.274, de 05.04.94.
Art. 6°. Serão criados os Lacres e a Placa de Embargo, conforme Anexos I e deste instrumento, para embargar todas
as empresas e as atividades que estiverem sem o devido
licenciamento ambiental, bem como os equipamentos que
estiverem fora dos padrões ambientais permitidos, devendo
aqueles serem invioláveis e afixados em local visível.
Art. 7°. Quando o técnico estiver realizando as inspeções
técnicas e forem constatar se determinada denúncia procede
ou não e, caso esta proceda, o técnico deverá fiscalizar também a circunvizinhança e autuar todas as empresas, casas ou
entidades que estiverem em situação semelhante.
Art. 8°. A advertência consignada no ato da inspeção não prejudica
a lavratura da multa procedida pela Procuradoria Jurídica.
Art. 9°. Após a lavratura da advertência pelo fiscal, o processo
deverá ser encaminhado, com o devido Relatório Técnico homologado pelo Departamento, para a Procuradoria Jurídica, para
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lavratura do auto e infração e acompanhamento do caso.
Art. 10 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.
Superintendência Estadual do Meio Ambiente, em Fortaleza,
aos 13 de outubro de 1999.
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

***
LEI COMPLEMENTAR Nº 48,
DE 19 DE JULHO DE 2004.
Cria o Fundo e o Conselho Estadual Gestor do Meio Ambiente - FEMA, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º. Fica criado o Fundo Estadual do Meio Ambiente
- FEMA, vinculado à Secretaria da Ouvidoria-geral e do
Meio Ambiente - SOMA, com a finalidade de ressarcir a
coletividade por danos causados ao meio ambiente no território do Estado do Ceará, conforme estabelecido em Lei, e
disponibilizar o respectivo suporte financeiro, técnico e material à execução das políticas, planos, programas, projetos de
desenvolvimento ambiental, assim como o aperfeiçoamento
e a modernização da gestão das políticas e órgãos públicos
estaduais responsáveis pelas questões ambientais, com foco
nos seguintes objetivos:
I - ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, no território do Estado do Ceará;
II - dar suporte financeiro a execução da Política Estadual
de Meio Ambiente no Estado do Ceará, para que sejam
asseguradas as condições de desenvolvimento dos recursos
ambientais e melhoria da qualidade de vida da população,
proporcionando o desenvolvimento sustentável;
III - desenvolver o capital humano, qualificando os servidores
nos campos técnico, gerencial, acadêmico, buscando uma
nova cultura organizacional, assim como realizar a capacitação e a realização de eventos educativos e científicos e a
edição de material informativo, especialmente relacionado
com as questões ambientais, especialmente as de natureza da
infração ou do dano causado ao meio ambiente, conforme
previsto no caput deste artigo;
IV - promover o reaparelhamento e a modernização dos
órgãos estaduais responsáveis pela execução e o apoio às

políticas de meio ambiente, fortalecendo e modernizando
a infra-estrutura de tecnologia da informação e logística,
oferecendo o suporte necessário ao bom funcionamento e
garantindo padrões aceitáveis de modernidade;
V - melhorar as taxas de eficiência, eficácia e efetividade dos
órgãos de meio ambiente estadual, aperfeiçoando os modelos
administrativos que possibilitem maior agilidade, flexibilidade e capacidade de ajustamento às mudanças, realizando
remodelagens organizacionais, construção e reforma da infraestrutura física, aquisição de móveis, equipamentos, veículos,
visando aumentar a produtividade, a qualidade dos produtos
e a excelência dos serviços disponibilizados ao cidadão;
VI - promover a participação e fortalecer o sistema de controle social das Políticas Públicas de Desenvolvimento do Meio
Ambiente, possibilitando o acompanhamento, pela sociedade
organizada ou não, das metas definidas e do desempenho
das estratégias implementadas;
VII - desenvolver os mecanismos de comunicação do governo, mercado e a sociedade civil organizada ou não, estreitando as relações intersetoriais, especialmente no que se refere
às questões ambientais.
§ 1º. O Fundo Estadual de Meio Ambiente - FEMA, é vinculado à Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
- SOMA, a quem compete a operacionalização do Fundo,
conforme modelo definido em regulamento, e disponibilizar
o respectivo suporte técnico e material.
§ 2º. Serão estabelecidas metas e indicadores de desempenho
para os planos, programas, projetos e ações desenvolvidas
pelos órgãos de meio ambiente, que serão utilizados na avaliação, acompanhamento e monitoramento dos resultados a
serem alcançados com aplicação dos recursos do Fundo.
§ 3º. Os recursos do FEMA serão destinados também ao
financiamento das políticas, planos, programas, projetos,
em investimentos de capital, encargos, despesas correntes,
relativas à manutenção e ao funcionamento das atividades
meio e fim dos Órgãos de meio ambiente.
§ 4º. Os recursos do Fundo serão destinados aos programas
e ações desenvolvidos pelos órgãos, com o fim de dar eficiência e eficácia ao sistema de desenvolvimento ambiental,
em conformidade com os objetivos previstos nesta Lei, as
prioridades e programação estabelecidas pelo Conselho
Estadual Gestor do FEMA.
Art. 2º. Constituem recursos do Fundo Estadual do Meio
Ambiente - FEMA:
I - os recursos recebidos pelo órgão ou entidade ambiental,
decorrente de multas e indenizações por infrações à legislação
de proteção ambiental federal e estadual;
II - arrecadação das taxas ambientais ou contribuições pela
utilização de recursos ambientais, bem como de valores pagos
em visitação e exploração de áreas e dependências ou serviços
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em Unidades de Conservação Estaduais;
III - dotações e créditos adicionais que lhe forem
atribuídos;
IV - os recursos provenientes de empréstimos, repasses,
dotações, subvenções, auxílios, contribuições, legados ou
quaisquer outras transferências, a qualquer titulo, de pessoas
físicas ou jurídicas nacionais, estrangeiras ou internacionais,
de direito publico ou privado, diretamente ou através de contratos ou convênios, destinados especificamente ao FEMA,
em beneficio do meio ambiente;
V - o produto de alienação de títulos representativos de capital, bem como de bens móveis e imóveis por ele adquiridos,
transferidos ou incorporados;
VI - rendimentos provenientes de suas operações ou aplicações financeiras;
VII - os rendimentos provenientes do Fundo Nacional do
Meio Ambiente;
VIII - outras receitas destinadas ao FEMA, inclusive transferências orçamentárias oriundas de outras entidades públicas.
§ 1º. O ingresso dos recursos no Fundo Estadual de Meio
Ambiente deverá se dar de maneira que os órgãos da administração estadual envolvidos acompanhem o seu fluxo,
conforme o modelo definido em regulamento.
§ 2º. Compete à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará
administrar financeiramente os recursos do Fundo, por meio
do Banco do Estado do Ceará, ou outra instituição financeira
oficial, em conta específica do Fundo, possibilitando o acompanhamento dos órgãos da administração estadual.
Art. 3º. Fica criado o Conselho Gestor do Fundo Estadual
do Meio Ambiente - FEMA, com sede na Capital do Estado
do Ceará, presidido pelo Secretário da Ouvidoria-Geral e do
Meio Ambiente, tendo em sua composição os titulares dos
órgãos, instituição e entidades inframencionados e como
suplentes os seus substitutos legais:
I - Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
- SOMA;
II - Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE;
III - Secretaria da Ciência e Tecnologia;
IV - Secretaria da Educação Básica;
V - Secretariada Saúde;
VI - Secretaria do Desenvolvimento Econômico;
VII - Secretaria da Agricultura e Pecuária;
VIII - Secretaria do Turismo;
IX - Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional;
X - Secretaria da Infra-Estrutura;
XI - Secretaria dos Recursos Hídricos;
XII - Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público;
XIII - 03 (três) representantes de organizações não-governamentais, constituídas há, pelo menos, um ano nos termos
da lei civil, escolhidos em reunião do COEMA convocada
especialmente para esse fim.

§ 1º. O Conselho Estadual Gestor do FEMA terá uma
Secretaria Executiva, que será exercida pelo titular da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará.
§ 2º. A participação no Conselho Estadual Gestor do FEMA
é considerada serviço público relevante, vedada a remuneração a qualquer titulo.
Art. 4º. Ao Conselho Estadual Gestor do FEMA, no exercício
da gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA,
compete:
I - deliberar sobre a destinação dos recursos, na reconstituição
do que for lesado e na prevenção de danos;
II - zelar pela utilização prioritária dos recursos do Fundo no
próprio local onde o dano ocorrer ou possa vir a ocorrer;
III - firmar convênios e contratos com o objetivo de elaborar,
acompanhar e executar projetos pertinentes às finalidades
do Fundo;
IV - solicitar a colaboração de Conselhos Municipais e
Estaduais de Defesa do Meio Ambiente, onde houver, para
aplicação de seus recursos, em cada caso concreto;
V - autorizar o repasse de recursos do Fundo Estadual do
Meio Ambiente a organizações não-governamentais, consórcios de municípios e comitês de bacias, mediante prévia
previsão orçamentária e aprovação de projetos pelo Conselho
Estadual de Meio Ambiente;
VI - promover, por meio do órgão da administração pública
estadual e das associações referidas no art. 5º incisos I e II,
da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, eventos
relativos a educação direcionada à preservação do meio
ambiente;
VII - promover atividades e eventos que contribuam para a
difusão da cultura de proteção do meio ambiente;
VIII - estabelecer a periodicidade e a forma de funcionamento, a ser definido a partir de sua instalação;
IX - promover a divulgação trimestral dos relatórios de receitas e despesas do Fundo na internet, encaminhado cópia
para Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado
do Ceará;
X - prestar contas aos órgãos competentes, na forma da Lei.
Art. 5º. Os recursos arrecadados, na forma prevista nesta Lei,
serão destinados a aplicações que satisfaçam reparações diretamente relacionadas à natureza da infração do dano causado.
Art. 6º. Os recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente
- FEMA serão depositados em conta especial do Banco do
Estado do Ceará - BEC, ou em outra instituição financeira
oficial, denominada “Fundo Estadual do Meio Ambiente”
que ficará à disposição do Conselho Estadual de que trata o
artigo 5º desta Lei Complementar.
§ 1º. A instituição financeira, no prazo de 10(dez) dias,
comunicará ao Conselho Estadual os depósitos realizados a
crédito do Fundo, com especificação da origem.
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§ 2º. Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do Fundo em operações ativas, de modo a preservá-las
contra eventual perda do poder aquisitivo da moeda.
§ 3º. O saldo credor do Fundo, apurado em balanço no
término de cada exercício financeiro, será transferido para o
exercício seguinte, a seu crédito.
Art. 8º. A Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
- SOMA, enviará à Assembléia Legislativa, anualmente, junto com sua proposta orçamentária, o orçamento do Fundo
Estadual do Meio Ambiente - FEMA, detalhando a origem
e destinação dos recursos segundo as especificações dos arts.
2º e 3º desta Lei. A SOMA disponibilizará as informações
encaminhadas à Assembléia Legislativa em sua página da
rede mundial de computadores (internet).
Art. 9º. O Conselho Estadual Gestor do FEMA reunir-se-á,
ordinariamente em sua sede, na Capital do Estado, podendo
reunir-se extraordinariamente em qualquer ponto do território estadual.
§ 1º. Os programas, projetos e ações estaduais de meio ambiente financiado com recursos do Fundo serão avaliados pelo
Conselho Estadual Gestor do Fundo do Meio Ambiente, ao
qual competirá, também, receber as prestações de contas dos
gastos realizados e avaliar seus resultados.
§ 2º. A prestação de contas, de que trata o parágrafo anterior
não isenta os órgãos públicos ou entidades responsáveis pela
aplicação dos recursos do Fundo de apresentar as prestações
de contas exigidas pelas leis de orçamento e de finanças
públicas vigentes.
§ 3º. A aplicação dos recursos disponíveis no Fundo, nas
políticas, programas, projetos e ações, dar-se-ão com base
nas deliberações do Conselho Estadual Gestor do Fundo do
Meio Ambiente, mediante plano de trabalho, em que estejam
bem definidos os custos e benefícios e uma perfeita sintonia
com os objetivos nele previstos, onde estejam claramente
estabelecidos os resultados esperados, as metas e indicadores
de desempenho, que serão utilizados na avaliação.
Art. 10 Poderão apresentar ao Conselho Estadual Gestor do
Fundo do Meio Ambiente projetos relativos à reconstituição,
reparação, preservação e prevenção do meio ambiente:
I - qualquer cidadão;
II - entidades que preencham os requisitos referidos no
inciso I do art. 5º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho
de 1985.
Art. 11. O Chefe do Poder Executivo encaminhará ao
Poder Legislativo Estadual pedido de abertura de crédito
especial para atend er as despesas decorrentes desta Lei
Complementar.

Art. 12. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data
de sua publicação.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 19 de julho de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***

DECRETO Nº 27.719, DE 07 DE MARÇO DE 2005.
Regulamenta a Lei Complementar nº 48, de
19 de julho de 2004, que cria o Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, o Conselho
Gestor e revoga o Decreto nº 27.564, de 17 de
setembro de 2004.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição do Estado do Ceará, e
CONSIDERANDO a necessidade de especificar as
atividades a serem abrangidas pelos recursos do Fundo
Estadual do Meio Ambiente - FEMA, na conformidade
dos objetivos traçados na Lei Complementar nº 48, de
19 de julho de 2004;
CONSIDERANDO a necessidade de definir o modelo de
operacionalização do Fundo Estadual do Meio Ambiente
- FEMA, a ser implementado pela Secretaria da OuvidoriaGeral e do Meio Ambiente - SOMA; CONSIDERANDO a
obrigação de estabelecer metas e indicadores de desempenho
para planos, programas projetos e ações desenvolvidas pelos
órgãos e entidades de meio ambiente do Estado;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes
para investimento prioritário dos recursos do Fundo Estadual
do Meio Ambiente - FEMA.
DECRETA:
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º. Fica aprovado, na forma deste Decreto, o regulamento do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, criado
pela Lei Complementar nº 48, de 19 de julho de 2004,
instrumento de natureza contábil, voltado ao aporte financeiro tendente a viabilizar a execução da Política Estadual
de Meio Ambiente, incluindo as ações, programas, planos e
projetos a esta afetos, com vistas ao uso racional dos recursos
naturais, melhoria e recuperação da qualidade ambiental e o
desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.
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Art. 2º. Os recursos do FEMA destinam-se à execução das
atividades dos órgãos e entidades da administração pública
legalmente incumbidos da conservação, recuperação, proteção, melhoria, pesquisa, controle e fiscalização ambientais,
bem como à execução de projetos propostos por qualquer
cidadão e entidades, relativos à reconstituição, reparação,
preservação e prevenção do meio ambiente, que preencham
os requisitos fixados no art. 13 deste Decreto.
Art. 3º. São diretrizes do Fundo Estadual do Meio Ambiente
- FEMA:
I - a maximização da ação governamental na implementação
da política de meio ambiente do Estado do Ceará, através de
projetos estratégicos prioritários, garantindo o uso coletivo
dos recursos ambientais, para as presentes e futuras gerações,
através da manutenção do equilíbrio ecológico e compatibilizando com o desenvolvimento econômicosocial;
II - o desenvolvimento dos mecanismos de qualificação e
capacitação dos recursos humanos vinculados aos órgãos e/ou
entidades estaduais de execução da Política Estadual de Meio
Ambiente, favorecendo a preparação nos campos técnico, gerencial e acadêmico dos respectivos agentes administrativos;
III - o incentivo a realização de eventos de educação ambiental em todos os níveis da sociedade e outros de caráter
científicos, bem como a edição de material informativo
relacionado com as questões ambientais, desenvolvimento
de estudos, pesquisas, métodos e técnicas nacionais de
proteção dos recursos ambientais, através da racionalização
de seu uso;
IV - a promoção do reaparelhamento e a modernização dos
órgãos estaduais responsáveis pela política de meio ambiente,
fortalecendo e modernizando, a infra-estrutura de tecnologia
da informação e logística, bem assim oferecendo o suporte
necessário ao bom funcionamento e garantindo padrões
aceitáveis de modernidade;
V - melhorar os índices de eficiência dos órgãos de execução
da Política Ambiental do Estado, aperfeiçoando os modelos
administrativos que possibilitem maior agilidade, flexibilidade e capacidade de ajustamento às mudanças, realizando
remodelagens organizacionais, construção e reforma da infraestrutura física, aquisição de móveis, equipamentos e veículos,
visando aumentar a produtividade, a qualidade dos produtos
e a excelência dos serviços disponibilizados ao cidadão;
VI - promover o fortalecimento da participação social na
implementação das Políticas Públicas de Desenvolvimento
do Meio Ambiente, possibilitando o acompanhamento pela
sociedade civil das metas definidas e do desempenho das
estratégias implementadas;
VII - desenvolver mecanismos de comunicação do governo,
estreitando as relações intersetoriais, no que se refere às
questões ambientais, implementando a divulgação de dados
e informações, bem como ações governamentais específicas,
tendo em vista a formação da consciência pública preservacionista; e

VIII - promover a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas associados e áreas ameaçadas de degradação, através da
preservação, conservação e administração de biomas representativos, bem assim da recuperação de áreas degradadas,
possibilitando melhor controle de atividades potencialmente
poluidoras, nos termos da legislação ambiental.
CAPÍTULO II
DA DESTINAÇÃO E AÇÕES PRECÍPUAS E DOS RECURSOS DO FEMA
Art. 4º. As ações prioritárias a serem estabelecidas em conformidade com o § 4º, do art. 1º, da Lei Complementar
nº 48, de 19 de julho de 2004, levarão sempre em conta, a
execução de projetos nas seguintes áreas:
I - desenvolvimento e execução da Política Estadual de Meio
Ambiente;
II - planejamento, implantação e gestão de unidades de
conservação;
III - conservação da biodiversidade;
IV - planejamento, monitoramento, fiscalização e controle
do uso dos recursos naturais e da qualidade ambiental;
V - pesquisa e desenvolvimento tecnológico, visando o uso
sustentável dos recursos naturais;
VI - estabelecimento de padrões estaduais de qualidade
ambiental e o controle respectivo;
VII - zoneamento ambiental;
VIII - educação ambiental e divulgação;
IX - desenvolvimento, manejo e extensão florestal;
X - desenvolvimento institucional;
XI - controle, monitoramento, proteção e recuperação
ambiental;
XII - administração do licenciamento ambiental;
XIII - utilização racional e sustentável da flora e fauna nativas;
XIV - proteção de matas ciliares, mananciais e reservatórios
de abastecimento;
XV - implantação da Agenda 21; e
XVI - planejamento da Política Estadual do Meio Ambiente.
Art. 5º. Os recursos decorrentes de contribuições pela utilização de recursos ambientais, de que trata o inciso II, do art.
2º, da Lei Complementar nº 48, de 19 de julho de 2004,
fica condicionado ao disposto na legislação específica que
implementa o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, e à análise prévia de aplicação de recursos e
aprovação da utilização respectiva sob a responsabilidade da
Câmara de Compensação Ambiental, instituída no âmbito
do órgão ambiental licenciador, mediante prévia aprovação
do Conselho Gestor.
Art. 6º. Os recursos recebidos em decorrência de multas por
infrações à legislação de proteção ambiental federal e estadual,
bem como a arrecadação das taxas ambientais, poderão ser
utilizados pelo órgão ou entidade arrecadadora, mediante
prévia aprovação do Conselho Gestor.
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Parágrafo único. Não constitui receita do órgão executor
da Política Estadual do Meio Ambiente as indenizações
decorrentes de danos causados ao meio ambiente que serão
geridas pelo FEMA e revertidas na recuperação dos bens
lesados, de acordo com o art. 13, da Lei federal nº 7.347,
de 24 de julho de 1985.
Art. 7º. Os recursos previstos no art. 2º da Lei Complementar nº 48, de 19 de julho de 2004, somente poderão
ser aplicados na execução de projetos de conformidade com
o art. 4º deste Decreto.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO DO FEMA
Art. 8º. O Fundo Estadual de Meio Ambiente - FEMA, é vinculado à Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
- SOMA, a qual competirá a operacionalização do Fundo e
disponibilização do suporte técnico e material.
Parágrafo único. As metas e indicadores de desempenho para
os planos, programas, projetos e ações desenvolvidas pelos
órgãos de meio ambiente, que serão utilizados na avaliação,
acompanhamento e monitoramento dos resultados a serem
alcançados com aplicação dos recursos do Fundo, serão definidas pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual do Meio
ambiente.
Art. 9º. O Conselho Gestor do Fundo Estadual do Meio
Ambiente - FEMA, com sede na Capital do Estado do Ceará,
será presidido pelo Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente - SOMA, tendo em sua composição plenária os
titulares dos órgãos, instituições e entidades inframencionados e como suplentes os seus substitutos legais:
I - Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
- SOMA;
II - Superintendência Estadual do Meio Ambiente- SEMACE;
III - Secretaria da Ciência e Tecnologia - SECITECE;
IV - Secretaria da Educação Básica - SEDUC;
V - Secretariada Saúde - SESA;
VI - Secretaria do Desenvolvimento Econômico - SDE;
VII - Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI;
VIII - Secretaria do Turismo - SETUR;
IX - Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional SDLR;
X - Secretaria da Infra-estrutura - SEINFRA;
XI - Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH;
XII - Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público;
e XIII - 03 (três) representantes de organizações não-governamentais, constituídas há, pelo menos, um ano nos termos da
lei civil, tendo por fim estatutário ações voltadas à proteção
e conservação do meio ambiente, o desenvolvimento de pesquisas na área e educação ambiental, escolhidos em reunião

extraordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente
- COEMA, convocada especialmente para esse fim.
§ 1º. Os representantes das organizações não-governamentais
indicadas no inciso XIII, deste artigo não poderão exercer,
concomitantemente, mandatos no Conselho Estadual do
Meio Ambiente - COEMA e no Conselho Gestor do Fundo
Estadual do Meio Ambiente - FEMA.
§ 2º. O mandato dos representantes das organizações nãogovernamentais componentes do Conselho Gestor será de
02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período,
ficando os critérios de prorrogação estabelecidos no regimento interno.
§ 3º. A escolha e substituição dos representantes das entidades não governamentais, membros do Conselho Gestor,
é da competência do Conselho Estadual do Meio Ambiente- COEMA, de acordo com o art. 3º, inciso XIII, da Lei
Complementar nº 48, de 19 de julho de 2004.
§ 4º. O Regimento Interno do Conselho Gestor do FEMA
se dará mediante Decreto do Governador do Estado do
Ceará.
Art. 10 A Presidência do Conselho Gestor do Fundo Estadual
do Meio Ambiente será exercida pelo titular da Secretaria da
Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente - SOMA, que será
substituído, em suas ausências, pelo titular da Secretaria
Executiva do FEMA.
§ 1º. A Secretaria Executiva do Fundo Estadual do Meio
Ambiente - FEMA será exercida pelo titular da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE e na sua
ausência pelo suplente por ele indicado.
§ 2º. Quando se tratar de matéria afeta às deliberações do
Conselho Gestor do FEMA, as decisões serão tomadas por
maioria simples, presente a maioria absoluta.
Art. 11. Ao Conselho Estadual Gestor do Fundo Estadual
do Meio Ambiente - FEMA, que tem caráter consultivo e
deliberativo, compete:
I - aprovar a destinação dos recursos do FEMA, para os programas e ações prioritários previstos no art.4º, do presente
Regulamento;
II - aprovar o plano de aplicação anual dos recursos do
Fundo;
III - aprovar a proposta do Plano Plurianual do FEMA;
IV - aprovar a proposta orçamentária e a programação financeira do FEMA;
V - aprovar o relatório anual das atividades do Conselho;
VI - aprovar as alterações na programação financeira durante
sua execução, de acordo com as prioridades estabelecidas;
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VII - aprovar a prestação de contas de aplicação dos recursos
do FEMA;
VIII - zelar pela utilização prioritária dos recursos do Fundo;
IX - solicitar a colaboração do Conselho Estadual do Meio
Ambiente - COEMA e dos Conselhos Municipais de Defesa
do Meio Ambiente - COMDEMA’s, onde houver, para aplicação de seus recursos, se caso concreto assim o exigir;
X - incentivar atividades e eventos que contribuam para a
difusão da cultura de proteção do meio ambiente;
XI - estabelecer a periodicidade das reuniões e a forma de
funcionamento do Conselho, a ser definido no Regimento
Interno;
XII - promover a divulgação trimestral dos relatórios de receitas e despesas do Fundo na internet, encaminhado cópia
para Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado
do Ceará;
XIII - prestar contas aos órgãos competentes, na forma
da Lei;
XIV- estabelecer as ações prioritárias do FEMA;
XV - aprovar projetos analisados pela Secretaria Executiva,
observando as prioridades a serem estabelecidas de acordo
com art. 4º deste Decreto.
Art. 12 A aplicação dos recursos disponíveis no Fundo
Estadual do Meio Ambiente, nas políticas, programas,
projetos e ações previstos neste Decreto, dar-se-á com base
nas deliberações do Conselho Gestor do FEMA, através da
Presidência, levando-se em consideração plano de trabalho
em que estejam definidos os custos e benefícios em sintonia
com os objetivos nele previstos, estabelecendo os resultados
esperados, as metas e indicadores de desempenho, que serão
utilizados na avaliação.
Art. 13. Poderão apresentar ao Conselho Gestor do Fundo
Estadual do Meio Ambiente - FEMA, através da Presidência,
projetos relativos à reconstituição, reparação, preservação e
prevenção do meio ambiente:
I - qualquer cidadão, com comprovada atuação sócio-ambiental;
II - entidades que preencham os requisitos referidos no
inciso I do art. 5º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho
de 1985, com atuação social, técnica e científica na área de
meio ambiente.
Parágrafo único. As propostas apresentadas nos termos
do caput deverão ser encaminhadas à Presidência do
Conselho Gestor do FEMA mediante Carta-Consulta,
nos moldes constantes do Regimento Interno do FEMA,
competindo à sua Secretaria Executiva auxiliar a Presidência nas suas análises.

Art. 14. Compete ao Presidente do Conselho Gestor do
Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, na operacionalização do Fundo Estadual do Meio Ambiente:
I - representar o Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA
em todos os atos jurídicos e administrativos, ativa e passivamente;
II - funcionar como Ordenador de Despesas;
III - decidir sobre casos omissos, não previstos neste regulamento ou em regimento interno do FEMA;
IV - autorizar o repasse e aplicação dos recursos do Fundo
Estadual do Meio Ambiente - FEMA, aprovado pelo Conselho Gestor. Nos casos específicos de repasse de recursos do
FEMA às organizações nãogovernamentais, consórcios de
municípios e comitês de bacias, deverá ser feito mediante
previsão orçamentária e aprovação de projetos pelo Conselho
Estadual de Meio Ambiente - COEMA;
V - autorizar os procedimentos licitatórios.
Art. 15. Compete à Secretaria Executiva do Fundo Estadual
do Meio Ambiente- FEMA:
I - resolver questões de ordem administrativa interna do
FEMA;
II - cumprir as decisões da Presidência do FEMA;
III - encaminhar as propostas previstas no art.13 deste Decreto para deliberação do Conselho Gestor;
IV - elaborar o relatório anual das atividades do Conselho;
V - acompanhar a execução dos programas, projetos, ações
e convênios que utilizem os recursos do FEMA;
VI - auxiliar o Conselho Gestor do FEMA no monitoramento das ações financiadas pelo Fundo.
Art. 16. A Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
- SOMA, disponibilizará local adequado para o funcionamento da sede do Conselho Gestor do Fundo Estadual do
meio Ambiente - FEMA, bem como material e pessoal para
propiciar a plena e satisfatória execução de suas atividades.
CAPÍTULO IV
ORÇAMENTO, FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 17. O Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente, na qualidade de Presidente do Conselho Gestor do Fundo
Estadual do Meio Ambiente - FEMA, enviará à Assembléia
Legislativa, anualmente, junto com sua proposta orçamentária, o orçamento do Fundo Estadual do Meio Ambiente
- FEMA, detalhando a origem e destinação dos recursos.
Parágrafo único. A Secretaria da Ouvidoria-Geral do Meio
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Ambiente - SOMA, disponibilizará as informações encaminhadas à Assembléia Legislativa em sua página da rede
mundial de computadores (internet).
Art.18. À Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará cumpre
administrar financeiramente os recursos do Fundo Estadual
do Meio Ambiente, que serão depositados no Banco do Estado do Ceará, ou outra instituição financeira oficial, em conta
específica do Fundo, possibilitando o acompanhamento dos
órgãos da administração estadual.
§ 1º. A administração financeira de que trata o caput deste
artigo, consiste no acompanhamento do fluxo financeiro na
conta vinculada ao FEMA, encaminhamento de relatório
aos órgãos e entidades da administração pública estadual
componentes do Conselho Gestor, disponibilizando o conhecimento detalhado das movimentações e autorizações de
liberação financeira para pagamento de obrigações assumidas
em face das ações prioritárias do FEMA.
§ 2º. A autorização para liberação de valores do Fundo, é da
competência privativa da Conselho Gestor do FEMA.
Art. 19. A prestação de contas dos recursos recebidos do Fundo
Estadual do Meio Ambiente - FEMA deverá ser entregue pelos
proponentes executores à Presidência do Conselho Gestor do
Fundo, até 30 (trinta) dias após o término do cronograma de
execução do programa, projeto, ação ou convênio, para posterior
aprovação do pleno do Conselho Gestor.
Parágrafo único. A prestação de contas deverá ser constituída
dos seguintes documentos:
I - plano/programa/projeto aplicados com recursos do
FEMA;
II - relação dos pagamentos efetuados (empenhos e pagamentos);
III - relação dos bens adquiridos;
IV - cópia do extrato bancário com a movimentação dos
recursos recebidos.
Art. 20. Será suspenso ou devolvido, o recurso financeiro advindo do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, quando:
I - a prestação de contas for apresentada fora do prazo estabelecido;
II - existir pendências na prestação de contas;
III - houver irregularidades constatadas pela Secretaria-Executiva durante a execução do programa, projeto, ação ou
convênio, mediante parecer técnico aprovado pelo Conselho
Gestor; e
IV - comprovada fraude ou simulação na execução de programa, projeto, ação ou convênio financiado pelo FEMA,
sem prejuízo das sanções cabíveis nas esferas administrativas,
cível e penal.

Art. 21. A devolução dos recursos de que trata o artigo anterior deverá ser efetuada até 30 (trinta) dias após o prazo fixado
para sua regularização, com valores devidamente corrigidos
monetariamente.
Art. 22. Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos
do Fundo Estadual do Meio ambiente - FEMA serão incorporados ao patrimônio público estadual, através de registro e
tombamento junto aos órgãos ou entidades da administração
pública estadual no desempenho das atividades de que trata
o artigo 2º deste Decreto.
Art. 23. Fica revogado do Decreto nº 27.564, de 17 de
setembro de 2004.
Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 07 de março de 2005.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E
DO MEIO AMBIENTE

***
LEI Nº 11.871, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1991.
Dispõe sobre o uso de Gás Natural da frota de
transporte coletivo na Região Metropolitana.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Governo do Estado do Ceará incentivará a conversão dos ônibus urbanos, que servem a Região Metropolitana
de Fortaleza, movidas a óleo diesel para gás natural, dentro
de um prazo de 04(quatro) anos.
Art. 2º. As instituições oficiais poderão instituir linhas de
crédito especiais às empresas de transportes coletivo, que
utilizarem gás natural como combustível, quer para a conservação do motor, quer para a aquisição de novos veículos
movidos a gás.
Art. 3º. O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de sessenta (60) dias, após a sua publicação.
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Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 05 de novembro de 1991.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 15 de setembro de 1992.

CIRO FERREIRA GOMES
José Leônidas de Menezes Cristiano

CIRO FERREIRA GOMES
José Leônidas de Menezes Cristiano
Marfisa Maria de Aguiar Ferreira.

***

***

DECRETO Nº 22.140,
DE 15 DE SETEMBRO DE 1992.
Regulamenta a Lei nº 11.871, de 05 de novembro de 1991, que dispõe sobre o uso de
gás natural na frota de transportes coletivos da
Região Metropolitana de Fortaleza.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso IV, da
Constituição Estadual.
CONSIDERANDO a necessidade da regulamentação da
Lei nº 11.871, de 05 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o uso do gás natural na frota de transporte coletivo na
Região Metropolitana de Fortaleza;
CONSIDERANDO, a recomendação da COMISSÃO DE
GÁS NATURAL - MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA,
para incentivar a utilização do produto no setor de transportes;
CONSIDERANDO a importância de que sejam reduzidos
os níveis de poluição atmosférica, provenientes da utilização
dos derivados de petróleo por ônibus e táxis na Região Metropolitana de Fortaleza;
DECRETA:
Art. 1º. O Governo do Estado alocará recursos para financiar
a conversão de motores de ônibus e táxis para utilização de
gás natural como combustível automotivo.
§ 1º. O BANCO DO ESTADO DO CEARÁ - BEC, deverá
estudar e propor, no prazo de trinta dias, linha de crédito
especial, definindo as condições de financiamento.
§ 2º. O BANCO DO ESTADO DO CEARÁ - BEC, deverá,
também manter atendimento com o BANCO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – BNDES,
para atuar como agente repassador das linhas de crédito destinadas à aquisição de veículos movidos a gás natural, desde
que enquadrados como transporte coletivo.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEI Nº 13.796, DE 30 DE JUNHO DE 2006.
Institui a Política Estadual de Gerenciamento
Costeiro, e o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Política Estadual do Gerenciamento
Costeiro abrangendo o conjunto de definições, princípios,
objetivos, diretrizes, instrumentos e atividades voltados a
condicionar a ação governamental e a sociedade quanto à
utilização sustentável dos recursos ambientais da zona costeira
do Estado do Ceará.
Parágrafo único. Fica instituído, no território do Estado do
Ceará, o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, como
parte integrante da Política Estadual de Gerenciamento
Costeiro, subordinando-se aos princípios e objetivos da
Política Nacional de Meio Ambiente e do Plano Nacional
de Gerenciamento Costeiro.
CAPÍTULO I
Das Definições
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - ZONA COSTEIRA: o espaço geográfico de interação do
ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou
não, abrangendo uma faixa marítima que se estende por doze
milhas náuticas, medido a partir das linhas de base, compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial, e uma
faixa terrestre, compreendida pelos limites dos Municípios
que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na
zona costeira, defrontantes e não-defrontantes com o mar,
caracterizados nos termos da legislação federal;
II - PRAIAS: áreas cobertas e descobertas periodicamente
pelas águas, acrescidas das faixas subseqüentes de material
detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos,
até o limite onde se inicie a vegetação natural ou, em sua
ausência, onde comece um outro ecossistema;
III - UNIDADE GEOAMBIENTAL: porção do território
com elevado grau de similaridade entre as características
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físicas e bióticas, podendo abranger diversos tipos de ecossistemas com interações funcionais e forte interdependência;
IV - TERRAÇOS MARINHOS: são depósitos de origem
marinha, com forma tabular e topos planos, geralmente com
cotas altimétricas inferiores a cinco metros;
V - PLANÍCIE DE DEFLAÇÃO: são superfícies planas ou
ligeiramente inclinadas, que se estendem desde o limite da
maré alta até a base dos campos de dunas. Nestas superfícies
predomina a remoção de sedimentos pelos processos eólicos,
com formação de feições residuais;
VI - DUNAS MÓVEIS: unidades geomorfológicas de
constituição predominantemente arenosa, com aparência
de cômoro ou colina, produzidas pela ação dos ventos, situadas no litoral ou no interior do continente sem cobertura
vegetal;
VII - DUNAS FIXAS: unidades geomorfológicas de constituição predominantemente arenosa, com aparência de
cômoro ou colina, produzidas pela ação dos ventos, situadas no litoral ou no interior do continente recoberta por
vegetação;
VIII - EOLIANITOS OU CASCUDOS: são depósitos
eólicos cimentadas por carbonatos em ambiente continental
com diagênse próxima à superfície, envolvendo principalmente águas pluviais. São relativamente recentes sem forma
definida, mas marcando a morfologia
litorânea, pelos horizontes mais resistentes à erosão e ao
transporte eólico;
IX - PLANÍCIES FLÚVIO-MARINHAS: são as superfícies
planas de um estuário, que se situam entre o nível médio
da maré baixa de sizígia e o nível médio de maré alta equinocial;
fiscalização, gestão, atinentes ao Poder Público, com prioridade à proteção, conservação e preservação dos recursos
ambientais;
XXII - PLANO DE AÇÃO DA ZONA COSTEIRA: o
conjunto de projetos setoriais integrados e compatibilizados
com as diretrizes estabelecidas na Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, voltados à implementação do Plano
Estadual de Gerenciamento Costeiro;
XXIII - SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES E
MONITORAMENTO DA ZONA COSTEIRA: instrumento da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro,
que conforma banco de dados e informações geográficas,
sensoriamento remoto e outros procedimentos de coleta de
informações ou dados;
XXIV - RELATÓRIO ESTADUAL DE QUALIDADE
AMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA: procedimento de
consolidação periódica dos resultados obtidos por meio do
Sistema de Informações e Monitoramento da Zona Costeira, a fim de assegurar a plena manutenção do capital e dos
serviços ambientais dos ecossistemas.
Art. 3º A Zona Costeira, para fins da Política Estadual de
Gerenciamento Costeiro, abrange 37 (trinta e sete) municí-

X - PLANÍCIES FLUVIAIS: são as planícies de inundação
dos rios, sem influência marinha;
XI - TABULEIROS PRÉ-LITORÂNEOS: são superfícies de
erosão planas instaladas sobre os sedimentos da Formação
Barreiras, que ocorrem distribuídos em uma faixa paralela
a linha de costa que penetra para o interior por dezenas de
quilômetros;
XII - BEACHROCKS OU ARENITOS DE PRAIA: são
corpos rochosos alongados e estreitos, que se encontram
dispostos paralelamente à linha de praia podendo se estender
na direção do mar, constituídos por areias de praia cimentadas
por carbonatos podendo apresentar seixos e restos de conchas.
Sua espessura, em geral não ultrapassa dois metros e
funcionam como anteparo natural para dissipação da energia
das ondas, protegendo as praias da erosão;
XIII - CORDÕES LITORÂNEOS: são barreiras arenosas
inconsolidadas que ocorrem na praia apresentando forma
alongada que se apresentam na linha de costa, podendo
ocorrer conectados ou não ao continente;
XIV - BERMAS: porção horizontal do pós-praia constituído por material arenoso e formado pela ação das ondas e
em condições do nível do mar atual. Em geral, no nosso
Estado, apresenta-se bastante estreita e margeando toda a
faixa de praia;
XV - FALÉSIAS: feição típica do litoral, formada pela ação
erosiva das ondas sobre formações geológicas com níveis
topográficos mais elevados que as praias atuais, e que recuam formando escarpas. As falésias podem ser consideradas
vivas ou mortas, conforme a erosão marinha esteja atuando
ou não;
XVI - CAMPO DE DUNAS: corresponde ao somatório das
áreas de dunas móveis e fixas que ocorrem em uma mesma
célula costeira;
XVII - CÉLULAS COSTEIRAS: correspondem a trechos do
litoral cujos limites são definidos por acidentes geográficos
como estuários, promontório, dentre outros;
XVIII - PALEODUNAS: são depósitos eólicos mais antigos
sem forma definida apresentando na porção superior o desenvolvimento de solos. Apresenta cores avermelhadas em
função do grau de oxidação do ferro;
XIX - ESTUÁRIOS: são corpos de água costeiros, semifechados, com livre comunicação com o mar, onde a água
salgada se mistura com a água doce do rio. São vales afogados
pela água do mar;
XX - PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO
COSTEIRO: instrumento de efetivação da Política Estadual
de Gerenciamento Costeiro, que corresponde ao conjunto
de atividades e procedimentos que permitem a gestão dos
recursos ambientais da zona costeira e a implementação das
políticas públicas na região;
XXI - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
COSTEIRO: instrumento técnico de planejamento voltado à
orientação do processo de ordenamento territorial, de modo
a garantir o desenvolvimento sustentável da zona costeira de
acordo com as diretrizes por ele estabelecidas, servindo como
condicionante às ações de monitoramento, licenciamento,
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pios e divide-se nos seguintes Setores:
I - Setor 01 - Costa Leste: Icapuí, Aracati, Itaiçaba, Fortim,
Beberibe, Cascavel, Pindoretama, Jaguaruana e Palhano;
II - Setor 02 - Costa Metropolitana: Fortaleza, Caucaia,
Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Guaiuba, Itaitinga,
Pacajus, Horizonte, Eusébio, Aquiraz, Chorozinho e São
Gonçalo do Amarante;
III - Setor 03 - Costa Oeste: Paracuru, Paraipaba, Trairi,
Itapipoca, Pentecoste e São Luís do Curu;
IV - Setor 04 - Costa Extremo Oeste: Amontada, Itarema,
Acaraú, Cruz, Bela Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Camocim,
Barroquinha, Chaval e Granja.

costeira do Estado do Ceará;
VII - a execução descentralizada e participativa da gestão da
zona costeira através do Colegiado Estadual Costeiro; e
VIII - a adoção dos princípios da prevenção e da precaução
diante de impactos ambientais negativos ou da iminência de
dano grave ou irreversível aos recursos ambientais presentes
na zona costeira, devendo-se, em face da concretização do
dano, apurar, de imediato, a responsabilidade respectiva,
além de aplicação de medidas mitigadoras.

§ 1º. Os Setores Costeiros serão delimitados e caracterizados
no Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro.

Art. 5º São objetivos da Política Estadual de Gerenciamento
Costeiro:
I - estabelecer medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos
e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o
desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições
de vida da população na zona costeira e nos ecossistemas
associados;
II - definir prioridades para a implementação de planos e
programas e ações governamentais, conforme as diretrizes e
objetivos da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro;
III - fortalecer os atos administrativos decorrentes do poder
de polícia administrativa executados sobre atividades, obras,
serviços e empreendimentos públicos e privados passíveis de
licenciamento ambiental, localizados, total ou parcialmente,
na zona costeira ou em ecossistemas associados;
IV - elaborar e implementar o Zoneamento Urbano e Ecológico-Econômico Costeiro;
V - assegurar a preservação de áreas protegidas, bem assim a
recuperação de áreas degradadas ou poluídas ou em processo
de degradação ou poluição;
VI - definir padrões e medidas de uso e ocupação do solo da
zona costeira buscando evitar a degradação, a poluição e a
descaracterização dos ecossistemas costeiros, assegurando a
plena manutenção dos processos produtivos, minimizando
conflitos e concorrências entre usos e atividades, de modo
a erradicar a exploração predatória dos recursos ambientais;
e
VII - promover a gestão integrada, compartilhada e participativa da zona costeira entre as unidades federativas que
integram a zona costeira do Estado do Ceará.

§ 2º. Os Municípios criados após a aprovação desta Lei, situados nas áreas abrangidas pelos setores estabelecidos neste
artigo, passarão, automaticamente, a fazer parte integrante
da Zona Costeira Estadual.
§ 3º. Outros Municípios poderão pleitear sua integração
na relação constante deste artigo, mediante justificativa
circunstanciada a ser analisada e aprovada pela Presidência
do Colegiado Estadual Costeiro.
CAPÍTULO II
Dos Princípios
Art. 4º. São princípios da Política Estadual de Gerenciamento
Costeiro:
I - o uso sustentável dos recursos ambientais existentes na
zona costeira atendendo a manutenção do equilíbrio ecológico e a utilização racional;
II - a proteção das comunidades tradicionais costeiras,
promovendo sua preservação e o fortalecimento cultural,
com ênfase na subsistência e na garantia de sua qualidade
de vida;
III - a proteção dos ecossistemas costeiros levará em conta a
sua importância ecológica, as suas limitações e fragilidades e
será voltada à plena manutenção e à preservação de áreas representativas, ao acompanhamento da qualidade ambiental,
à recuperação de áreas degradadas, ao controle e zoneamento
de atividades potencial ou efetivamente poluidoras e ao
planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais
presentes na zona costeira;
IV - o incentivo ao estudo e à pesquisa voltados ao desenvolvimento de tecnologias capazes de orientar o uso racional e a
proteção dos recursos ambientais da zona costeira;
V - a capacitação, através da educação ambiental, das populações que vivem ou transitam na zona costeira ou que dependem, direta ou indiretamente, de seus recursos, com o fito de
implementar a defesa do meio ambiente da zona costeira;
VI - a informação ambiental como uma das principais ferramentas utilizadas na gestão da zona

CAPÍTULO III
Dos Objetivos

CAPÍTULO IV
Das Diretrizes
Art. 6º. São Diretrizes da Política Estadual de Gerenciamento
Costeiro:
I - criar instrumentos administrativos e normas que possibilitem a adequação de atividades, obras, serviços e empreendimentos aos critérios previstos no Zoneamento EcológicoEconômico Costeiro;
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II - desenvolver políticas públicas que efetivem os princípios
e objetivos desta Lei, respeitando a destinação prioritária e as
metas sócio-ambientais e econômicas da área, estabelecidas
no Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro;
III - incentivar e apoiar a efetiva implantação e manutenção
de áreas protegidas, garantindo a preservação de ecossistemas ambientalmente relevantes, bem assim a manutenção,
restauração e recuperação de áreas degradadas ou poluídas
ou processo de degradação ou de poluição, representativas
de ecossistemas costeiros;
IV - implantar o Sistema Estadual de Informações do Gerenciamento Costeiro, assegurando o acesso às informações
ambientais com vistas à formação da consciência cidadã, no
âmbito dos processos educativos do indivíduo e da comunidade costeira, promovendo a
melhoria da qualidade de vida;
V - promover a integração sócio-econômica e ambiental
harmônica da zona costeira com as regiões circunvizinhas de
influência e demais ecossistemas associados, assegurando a
mitigação de impactos nessas áreas através do licenciamento
ambiental;
VI - criar ferramentas específicas para a promoção e preservação da biodiversidade; e
VII - firmar convênios, acordos, termos de cooperação técnico-científico, dentre outros instrumentos, com o fito de
garantir a implementação dos objetivos desta Lei.

Parágrafo único. Compete à Superintendência Estadual do
Meio Ambiente – SEMACE, a definição, implementação,
execução e acompanhamento dos procedimentos institucionais do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro.
Art. 9º. Fica criado o Colégio Estadual do Gerenciamento
Costeiro, fórum consultivo vinculado diretamente à Secretaria da Ouvidoria e do Meio Ambiente, com a finalidade
de reunir os segmentos representativos dos governos estadual
e municipal e da sociedade, para a discussão, proposição e
encaminhamento de políticas, planos, programas e ações
destinadas à gestão da zona costeira.

SEÇÃO I
Do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro

Parágrafo único. O Colégio Estadual do Gerenciamento
Costeiro terá a seguinte composição:
I - 1 (um) representante da Secretaria da Ouvidoria e do
Meio Ambiente – SOMA;
II - 1 (um) representante da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente – SEMACE;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Agricultura e
Pecuária – SEAGRI;
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Turismo – SETUR;
V - 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico – SDE;
VI - 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento
Local e Regional – SDLR;
VII - 1 (um) representante da Secretaria de Recursos Hídricos – SRH;
VIII - 1 (um) representante da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME;
IX - 1 (um) representante da Delegacia Regional da Secretaria
do Patrimônio da União – SPU;
X - 1 (um) representante do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
XI - 1 (um) representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN;
XII - 1 (um) representante dos Municípios componentes
da Costa Leste;
XIII - 1 (um) representante dos Municípios componentes
da Região Metropolitana;
XIV - 1 (um) representante dos Municípios componentes
da Costa Oeste;
XV - 1 (um) representante dos Municípios componentes da
Costa Extremo Oeste;
XVI - 5 (cinco) representantes da sociedade civil organizada,
com atuação na Zona Costeira Estadual.

Art. 8º. O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro tem
por objetivo organizar, de forma vinculada, as decisões dos
agentes públicos e privados quanto a planos, programas,
projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem
recursos naturais, assegurando a plena
manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas costeiros.

Art. 10. Compete ao Colégio Estadual do Gerenciamento
Costeiro:
I - referendar o Zoneamento Urbano e Ecológico-Econômico
Costeiro e suas revisões;
II - propor políticas, planos, programas e ações destinadas à
gestão da zona costeira;
III - encaminhar propostas para a aplicação de recursos

CAPÍTULO V
Dos Instrumentos
Art. 7º. Constituem instrumentos para o desenvolvimento,
elaboração e execução da Política Estadual de Gerenciamento
Costeiro:
I - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro;
II - Sistema Estadual de Gestão Costeira;
III - Zoneamento Urbano Ecológico-Econômico Costeiro;
IV - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental - EIA-RIMA;
V - Licenciamento Ambiental;
VI - Planos Estaduais de Ação da Zona Costeira;
VII - Sistema Estadual de Informações e Monitoramento
Ambiental da Zona Costeira; e
VIII - Relatório Estadual de Qualidade Ambiental da Zona
Costeira.
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financeiros em serviços e obras de interesse para o desenvolvimento da zona costeira;
IV - acompanhar a aplicação da política de desenvolvimento
da zona costeira; e
V - aprovar, por maioria simples, seu Regimento Interno.
§ 1º. O Colégio Estadual do Gerenciamento Costeiro será
presidido pelo Secretário da Ouvidoria Geral e do Meio
Ambiente - SOMA e secretariado pelo titular da Superintendência Estadual de Meio Ambiente - SEMACE.
§ 2º. A forma de escolha dos representantes da sociedade
civil que integrarão o Colégio Estadual do Gerenciamento
Costeiro será definida pelo seu Regimento Interno.
§ 3º. A função de membro do Colegiado Estadual Costeiro
é considerada de relevante interesse público, não havendo
remuneração à qualquer título.
Art. 11. Compete à Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE:
I - implementar e gerir o Sistema Estadual de Informações
e Monitoramento do Gerenciamento Costeiro;
II - estruturar, implantar, executar e acompanhar os programas de Monitoramento, cujas informações devem ser
consolidadas em Relatório Anual de Qualidade Ambiental
da Zona Costeira;
III - promover a articulação intersetorial no âmbito estadual;
IV - promover a operacionalização do Colégio Estadual do
Gerenciamento Costeiro;
V - consolidar o processo de Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro e promover a sua atualização periódica.
SEÇÃO II
Do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro
Art. 12. O Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro
do Ceará tem por objetivo organizar, de forma vinculada,
as decisões dos agentes públicos e privados quanto à gestão
territorial da Zona Costeira do Estado do Ceará, assegurando
a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais da
região, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população do Estado.
§ 1º. O Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro estabelecerá diretrizes quanto aos usos permitidos, proibidos,
restritos e estimulados levando em consideração a importância e as fragilidades dos ecossistemas e as interações entre as
faixas terrestres e marítimas da zona costeira, determinando,
quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades
incompatíveis com suas diretrizes gerais.
§ 2º. O Zoneamento Ecológico-Econômico será estabelecido
por Decreto, que enquadrará as diversas zonas e seus usos,
nos termos desta Lei.

Art. 13. O Zoneamento de que se trata o art. 12 levará em
conta os usos predominantes e as unidades geo-ambientais
que conformam a costa cearense.
Art. 14. Sem prejuízo da proteção estabelecida pelo art.2º,
da Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal e demais legislações específicas, declaram-se de
preservação permanente, no âmbito do território do Estado
do Ceará, nos termos do inciso I, do art. 1º c/c art. 3º, da
Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, as áreas
ocupadas pelos eolianitos ou cascudos e pelas falésias vivas,
definidos nos termos dos incisos VII e XIV, do art. 3º, da
presente Lei.
Art. 15. Aplicam-se as vedações constantes do art. 4º, da
Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, ficando,
ainda, proibida a implementação e a manutenção, sobre as
áreas indicadas no art. 11, de empreendimentos, obras ou
atividades potencialmente poluidores e/ou degradadores da
qualidade ambiental.
Art. 16. As unidades geo-ambientais de que trata o art. 15,
bem assim, os usos permitidos, proibidos e estimulados serão
enquadradas nos seguintes ambientes e zonas:
I - Frente Marinha:
a) Z1 – Frente Marinha 1: Plataforma Continental, até o
limite de 12 (doze) milhas náuticas; Depósitos Submersos;
Recifes de Arenitos e Beachrocks;
b) Z2 – Frente Marinha 2: Faixa de Praia; Cordões Litorâneos; Dunas Móveis; Dunas Fixas; Eolianitos; Falésias Vivas
e Mortas; Planície de Deflação e Terraços Marinhos;
1 - SZ2-1: Sub-Zona da Faixa Praial: Faixa de Praia e Cordões Litorâneas;
2 - SZ2-2: Sub-Zona de Dunas e Falésias: Dunas Móveis;
Dunas Fixas; Eolianitos; Falésias Vivas e Mortas;
3 - SZ2-3: Sub-Zona de Planície de Deflação e Terraços
Marinhos: Planície de Deflação e Terraços Marinhos;
II - Corredores Fluviais:
a) Z3 – Zona Estuarina: Estuários; Manguezais; Salgados
e Apicuns;
1 - SZ3-1: Sub-Zona de Estuários: Estuários;
2 - SZ3-2: Sub-Zona de Manguezais: Manguezais;
3 - SZ3-3: Sub-Zona de Salgados e Apicuns: Salgados e
Apicuns;
b) Z4 – Zona Fluvial e Lacustre: Lagoas; Rios; Planícies
Fluviais e Lacustres;
1- SZ4-1: Sub-Zona de Rios e Lagoas: Rios e Lagoas;
2- SZ4-2: Sub-Zona de Planícies Fluviais e Lacustres: Planícies Fluviais e Lacustres;
III - Terras Altas:
a) Z5 – Terras Altas: Tabuleiros Litorâneos; Maciços Residuais; Depressão Sertaneja; Chapada do Apodi e Planalto
de Ibiapaba.
Art. 17. O Decreto que instituir o Zoneamento Ecoló-
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gico-Econômico Costeiro identificará as atividades que
dependerão de licenciamento ambiental e as respectivas
condicionantes.
SEÇÃO IIII
Do Licenciamento Ambiental
Art. 18. A construção, instalação, ampliação e funcionamento
de estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos
ambientais, ou consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão
de Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto
Ambiental, prévio ao licenciamento pelo órgão estadual
competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente
exigíveis.
§ 1º. Licenciamento Ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
§ 2º. As atividades passíveis de licenciamento ambiental
na zona costeira serão as previstas na lei e indicadas no Decreto de instituição do Zoneamento Ecológico-Econômico
Costeiro.
SEÇÃO IV
Dos Planos Estaduais de Ação da Zona Costeira
Art. 19. O Plano Estadual de Ação da Zona Costeira tem
por finalidade orientar e auxiliar o Governo do Estado do
Ceará e os Municípios costeiros na elaboração de políticas
públicas e estratégias para a gestão compartilhada da zona
costeira do Estado.
SEÇÃO V
Do Sistema Estadual de Informações e Monitoramento do
Gerenciamento Costeiro
Art. 20. O Sistema Estadual de Informações e Monitoramento do Gerenciamento Costeiro tem por função armazenar,
processar e atualizar de dados e informações e acompanhar
a dinâmica dos usos e ocupação das áreas componentes da
zona costeira do Estado do Ceará, permitindo a avaliação
das metas e indicadores de qualidade sócioambiental a serem
utilizadas como fonte de consulta e guia para a tomada de
decisões administrativas.
§ 1º. O gerenciamento do Sistema de que trata este artigo
compete à Superintendência Estadual do Meio Ambiente

– SEMACE, que estabelecerá a regulamentação específica e
executará as ações correlatas.
§ 2º. O Sistema de que trata este artigo será alimentado pelos
órgãos e entidades componentes do Colégio Estadual do
Gerenciamento Costeiro, além de outras, governamentais ou
não-governamentais, mediante convênio, acordo ou termo
de cooperação técnica, propiciando suporte permanente dos
Planos de Ação.
SEÇÃO VI
Do Relatório Estadual de Qualidade Ambiental da Zona
Costeira
Art. 21. O Relatório Estadual de Qualidade Ambiental da
Zona Costeira, que tem por finalidade organizar os resultados obtidos no monitoramento ambiental da zona costeira
pelo Estado do Ceará, será elaborado pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, que o compilará
e divulgará com periodicidade bianual.
CAPÍTULO VI
Das Infrações e Sanções Administrativas
Art. 22. As infrações administrativas, assim definidas em
lei, cometidas na zona costeira e em função de ecossistemas
associados são punidas com as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna
e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos
de qualquer natureza utilizados na infração;
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total de atividades;
X - restritivas de direitos.
§ 1º. Entende-se por sanções restritivas de direitos:
I - suspensão de registro, licença ou autorização;
II - cancelamento de registro, licença ou autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo Poder Público Estadual;
IV - perda ou suspensão de participação em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; e
V - proibição de contratar com a Administração Pública pelo
período de 3 (três) anos.
§ 2º. A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos
regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo.
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§ 3º. A multa simples pode ser convertida em serviços de
preservação, e/ou aquisição de bens e/ou serviços voltados
para melhoria na recuperação da qualidade do meio ambiente
por termo de compromisso.
§ 4º. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento
da infração se prolongar no tempo e cessará quando corrigida
a irregularidade, não ultrapassando, entretanto, o período de
30 (trinta) dias corridos.
§ 5º. A critério da autoridade ambiental, as multas por infrações administrativas poderão ser parceladas, sem prejuízo
das demais exigências impostas.
§ 6º. A penalidade de interdição, temporária ou definitiva,
será aplicada nos casos de perigo iminente à saúde pública
e, a critério da SEMACE, nos casos de infração continuada,
implicando, quando for o caso, na cassação ou suspensão
das licenças ambientais.
§ 7º. A penalidade de embargo será aplicada no caso de
atividades, obras ou empreendimentos executados sem a
necessária licença ambiental, em desacordo com a licença
concedida ou depois de expirado o respectivo prazo.
§ 8º. Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções
a elas cominadas.
§ 9º. Caracteriza-se a reincidência quando o mesmo infrator
cometer nova infração, da mesma natureza ou não, poluindo
ou degradando o mesmo recurso ambiental (ar, água, solo
ou subsolo), atingido pela infração anterior ou, ainda, não
ter sanado a irregularidade constatada após o decurso do
prazo concedido pela Superintendência Estadual do Meio
Ambiente – SEMACE para sua correção.
§ 10. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor ou o degradador obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar
os danos causados ao meio ambiente.
§ 11. As infrações ambientais serão apuradas observando-se a
gravidade dos fatos e suas conseqüências para a saúde pública
e para o meio ambiente, considerando-se, ainda, as circunstâncias agravantes e atenuantes, na forma da Lei Federal nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998 ou pela legislação que a
modifique ou substitua.
CAPÍTULO VII
Dos Mecanismos Econômicos
Art. 23. O planejamento, desenvolvimento, elaboração e execução da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro serão
implementados com recursos da Superintendência Estadual

do Meio Ambiente – SEMACE, inclusive provenientes do
Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA.
CAPÍTULO VIII
Disposições Finais
Art. 24. Os Municípios que compõem a zona costeira do
Estado do Ceará, nos termos do art. 4º, da presente Lei,
deverão instituir, por lei, os respectivos Planos Municipais de
Gerenciamento Costeiro, observados os princípios, objetivos,
diretrizes e limitações instituídos pela Política Nacional do
Meio Ambiente, pelo Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro, pela Política Estadual do Meio Ambiente, pela
Política Estadual de Gerenciamento Costeiro e pelo Plano
Estadual de Gerenciamento Costeiro.
Art. 25. Os Municípios que compõem a zona costeira do
Estado do Ceará, nos termos do art. 4º, da presente Lei,
deverão promover a compatibilização de seus instrumentos
de ordenamento territorial com o Zoneamento EcológicoEconômico Costeiro Estadual.
Art. 26. A aprovação de financiamentos com recursos públicos, de fontes externas avalizadas pelo Estado ou por entidades de crédito oficiais, bem como a concessão de benefícios
fiscais e outras formas de incentivos públicos para projetos
novos ou ampliação de empreendimentos na zona costeira,
que envolvam a instalação, ampliação, reforma, modificação e
realocação de obras, atividades, empreendimentos e serviços,
fica condicionada à sua compatibilidade com as normas,
princípios, objetivos e diretrizes de planejamento territorial
e ambiental do Estado.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28. Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 30 de junho de 2006.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
***

PORTARIA Nº 080/99,
DE 17 DE NOVEMBRO DE 1999.
Dispõe sobre a formação e composição do Grupo de Trabalho de Gerenciamento Costeiro da
Costa Oeste do Estado do Ceará – Setor III
O Superintendente da Superintendência Estadual do Meio
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Ambiente – SEMACE, no uso das atribuições legais que lhe
confere o art. 9º da Lei Estadual nº 11.411, de 28.12.87 do
Decreto Estadual nº 25.661, de 29.10.99,

XII - pelo Instituto Terramar:
Titular: Jefferson Souza da Silva.
Suplente: Soraya Vanini Tupinambá.

RESOLVE:

Art. 4º. O Regimento Interno do Grupo de Trabalho de
Gerenciamento Costeiro da Costa Oeste do Ceará – Setor
III, especificando suas competências, funcionamento e atribuições deverá ser analisado pelo Grupo de Trabalho e cujo
teor será publicado no Diário Oficial do Estado, através de
Portaria desta Superintendência.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua
publicação.

Art. 1º. Constituir o Grupo de Trabalho de Gerenciamento
Costeiro da Costa Oeste do Estado do Ceará – Setor III,
como instância consultiva para o planejamento estratégico
da Unidade.
Art. 2º. A presidência do Grupo de Trabalho de Gerenciamento Costeiro da Costa Oeste do Estado do Ceará – Setor
III será exercida pelo Superintendente da SEMACE e terá
como suplente seu substituto legal.
Art. 3º. O Grupo de Trabalho de Gerenciamento Costeiro da
Costa Oeste do Estado do Ceará – Setor III será composto
pela presidência e pelos seguintes membros:
I - pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante:
Titular: Francisco Orlando Rodrigues Gomes.
Suplente: Maria Verônica Correia Sabino
II - pela Prefeitura Municipal de Paracuru:
Titular: José Militão de Carvalho
Suplente: José Jair Moreira
III – Pela Prefeitura Municipal de Paraipaba:
Titular: Ageu Tabosa Viana
Suplente: Aldenice Viana de Azevedo
IV - pela Prefeitura Municipal de Trairi:
Titular: Marta Oneide Sales Martins.
Suplente: João Batista Praciano
V - pela Prefeitura Municipal de Itapipoca
Titular: Fernando Diógenes Teixeira
Suplente: Antônio Júlio de Jesus Trindade
VI - pelas Associações de São Gonçalo do Amarante
Titular: Francisco Ferreira de Souza
Suplente: Maria Gabriel de Oliveira
VII - pela Colônia de Pescadores Z5 de Paracuru e Associação
de Pescadores de Boca do Poço – Paracuru:
Titular: Elias Antônio Ferreira
Suplente: José Manoel Melo
VIII - pela Associação de Paraipaba:
Titular: João Cardoso de Castro
Suplente: Raimundo Brandão Bastos.
IX - pela Associação de Moradores do Sobradinho e Associação Comunitária de Guajiru – Trairi:
Titular: Raimundo Nonato Cardoso
Suplente: Pedro Edvan dos Santos Viana
X - pela Colônia de Pescadores da Praia da Baleia – Itapipoca:
Titular: Paulo Maciel Filho
Suplente: Francisco Gaspar dos Anjos
XI - pela AQUASIS – Associação de Pesquisa e Preservação
de Ecossistema Aquático:
Titular: Cassiano Monteiro Neto
Suplente: Alberto Alves Campos

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Fortaleza, 17 de novembro de 1999.
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE

***

RESOLUÇÃO Nº 01,
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005.
Dispõe sobre as Unidades Geoambientais e Acidentes Geográficos da Zona Costeira do Estado do Ceará para fins
de gerenciamento costeiro e licenciamento ambiental no
âmbito da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
– SEMACE e dá outras providências.
O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
– COEMA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
2º, da Lei Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987,
e alterações posteriores, bem como o art. 2º, do Decreto
Estadual nº 23.157, de 08 de abril de 1994,
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam concretizados os resultados alcançados pelo Zoneamento Ecológico-Econômico no Litoral do Estado do Ceará, de modo a
garantir a preservação e conservação dos recursos naturais da
Zona Costeira do Estado do Ceará, através de implementação
do desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a necessidade de estipular definições
comuns para nortear a interpretação das normas e diretrizes
sobre o uso do solo, do subsolo e das águas, bem como limitações à utilização de imóveis e vedação do uso indevido,
na Zona Costeira do Estado do Ceará;
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CONSIDERANDO a necessidade de condicionar elaboração de normas de Gerenciamento Costeiro, bem assim a
execução do licenciamento e monitoramento ambiental na
Zona Costeira do Estado do Ceará; e
CONSIDERANDO os parâmetros, definições e limites
constantes da Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março
de 2002 e as condicionantes previstas na Resolução CONAMA nº 341, de 25 de setembro de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º. Para fins de licenciamento ambiental na Zona Costeira do Estado do Ceará, definida nos termos da legislação
federal aplicável, mais especificamente o Decreto Federal nº
5.300, de 07 de dezembro de 2005, bem como em vista dos
dados e análises apresentadas pelo Zoneamento EcológicoEconômico – ZEE no litoral do Estado do Ceará, ficam
adotadas as seguintes definições de unidades geoambientais
e acidentes geográficos constantes do litoral cearense:
UNIDADES GEOAMBIENTAIS:
I - PRAIAS – Áreas cobertas e descobertas periodicamente
pelas águas, acrescidas das faixas subseqüentes de material
detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos,
até o limite onde se inicie a vegetação natural ou, em sua
ausência, onde comece um outro ecossistema;
II - TERRAÇOS MARINHOS – São depósitos de origem
marinha, com forma tabular e topos planos, geralmente com
cotas altimétricas inferiores a cinco metros;
III - PLANÍCIE DE DEFLAÇÃO - São superfícies planas
ou ligeiramente inclinadas, que se estendem desde o limite da
maré alta até a base dos campos de dunas. Nestas superfícies
predomina a remoção de sedimentos pelos processos eólicos,
com formação de feições residuais;
IV - DUNAS MÓVEIS – Unidades geomorfológicas de
constituição predominantemente arenosa, com aparência
de cômoro ou colina, produzidas pela ação dos ventos, situadas no litoral ou no interior do continente sem cobertura
vegetal;
V - DUNAS FIXAS – Unidades geomorfológicas de constituição predominantemente arenosa, com aparência de
cômoro ou colina, produzidas pela ação dos ventos, situadas no litoral ou no interior do continente recoberta por
vegetação;
VI - EOLIANITOS OU CASCUDOS – São depósitos eólicos cimentadas por carbonatos em ambiente continental com
diagênse próxima à superfície, envolvendo principalmente
águas pluviais. São relativamente recentes sem forma definida, mas marcando a morfologia litorânea, pelos horizontes
mais resistentes à erosão e ao transporte eólico;
VII - PLANÍCIES FLÚVIO-MARINHAS – São as superfícies planas de um estuário, que se situam entre o nível
médio da maré baixa de sizígia e o nível médio de maré alta
equinocial;

VIII - PLANÍCIES FLUVIAIS – São as planícies de inundação dos rios, sem influência marinha;
IX - TABULEIROS PRÉ-LITORÂNEOS – São superfícies
de erosão planas instaladas sobre os sedimentos da Formação
Barreiras, que ocorrem distribuídos em uma faixa paralela
a linha de costa que penetra para o interior por dezenas de
quilômetros;
ACIDENTES GEOGRÁFICOS:
X - BEACHROCKS OU ARENITOS DE PRAIA – São
corpos rochosos alongados e estreitos, que se encontram
dispostos paralelamente à linha de praia podendo se estender
na direção do mar, constituídos por areias de praia cimentadas por carbonatos podendo apresentar seixos e restos de
conchas. Sua espessura, em geral não ultrapassa dois metros e
funcionam como anteparo natural para dissipação da energia
das ondas, protegendo as praias da erosão;
XI - CORDÕES LITORÂNEOS – São barreiras arenosas
inconsolidadas que ocorrem na praia apresentando forma
alongada que se apresentam na linha de costa, podendo
ocorrer conectados ou não ao continente;
XII - BERMAS – Porção horizontal do pós-praia constituído por material arenoso e formado pela ação das ondas
e em condições do nível do mar atual. Em geral, no nosso
estado, apresenta-se bastante estreita e margeando toda a
faixa de praia;
XIII - FALÉSIAS – Feição típica do litoral, formada pela
ação erosiva das ondas sobre formações geológicas com níveis
topográficos mais elevados que as praias atuais, e que recuam
formando escarpas. As falésias podem ser consideradas vivas ou
mortas, conforme a erosão marinha esteja atuando ou não;
XIV - CAMPO DE DUNAS – Corresponde ao somatório
das áreas de dunas móveis e fixas que ocorrem em uma mesma
célula costeira;
XV - CÉLULAS COSTEIRAS – Correspondem a trechos do
litoral cujos limites são definidos por acidentes geográficos
como estuários, promontório, dentre outros;
XVI - PALEODUNAS – São depósitos eólicos mais antigos
sem forma definida apresentando na porção superior o desenvolvimento de solos. Apresenta cores avermelhadas em
função do grau de oxidação do ferro;
XVII - ESTUÁRIOS – São corpos de água costeiros, semifechados, com livre comunicação com o mar, onde a água
salgada se mistura com a água doce do rio. São vales afogados
pela água do mar.
Art. 2º. Sem prejuízo da proteção estabelecida pelo art.
2º, da Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965
– Código Florestal e demais legislações específicas, declaram-se de preservação permanente, no âmbito do território
do Estado do Ceará, nos termos do inciso I, do art. 1º
c/c art. 3º, da Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965, as áreas ocupadas pelos eolianitos ou cascudos
e pelas falésias vivas, definidos nos termos dos incisos VI
e XIII, do artigo anterior.
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Art. 3º. Aplicam-se as vedações constantes do art. 4º, da
Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, ficando,
ainda, proibida a implementação e a manutenção, sobre as
áreas indicadas no art. 2º, de empreendimentos, obras ou
atividades potencialmente poluidores e/ou degradadores da
qualidade ambiental.
Art. 4º. O mapeamento das Unidades Geoambientais e dos
Acidentes Geográficos de que trata o art.1º, integra o projeto
de Zoneamento Ecológico-Econômico no litoral do Estado
do Ceará.
Art. 5º. Todos os programas, projetos, ações, estudos e normas voltados a implementação, desenvolvimento e revisão
de zoneamentos territoriais, com ênfase nos zoneamentos
ambientais, desenvolvidos no território do Estado do Ceará,
deverão observar e adequar-se aos conceitos, condições e
limitações constantes desta Resolução.
Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Fortaleza, 03 de fevereiro de 2005.

Art. 264 da Constituição Estadual, bem ainda no momento
de sua apreciação pela Superintendência Estadual do Meio
Ambiente (SEMACE) e pelo Conselho Estadual do Meio
Ambiente (COEMA).
Art. 3º. Considera-se, entre outras, medidas mitigadoras do
impacto negativo causado pelo deslocamento das populações
atingidas por barragens, as seguintes ações, devendo pois,
constar da avaliação de impacto ambiental:
I - a titulação das posses havidas como legítimas ou regularizáveis existentes na área, sem prejuízo do andamento
normal da obra;
II - a indenização prévia e por preço justo dos detentores de
propriedade e imóvel da área, considerando-se a terra nua e
as benfeitorias existentes;
III - o reassentamento das populações na forma prevista no
Decreto Federal nº 57.419/65.
Parágrafo Único. A titulação das glebas dos posseiros será
realizada na forma do que prevê o Art. 2º do Decreto Estadual
nº 20.066, de 26 de abril de 1989.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

José Vasques Landim
PRESIDENTE DO COEMA

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 19 de dezembro de 1995.

***

TASSO RIBEIRO JEREISSATI
HYPÉRIDES PEREIRA DE MACÊDO

***
LEI Nº 12.524, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995.
Considera impacto sócio-ambiental relevante
os projetos de construção de barragens e deslocamento das populações habitantes na área
a ser inundada pelo lago formado pela obra e
dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Considera-se impacto ambiental relevante sobre o
meio sócio-econômico, em projetos de construção de barragens no Estado do Ceará, o deslocamento de populações
que habitam a área a ser inundada pelo lago formado pela
respectiva obra.
Art. 2º. O impacto ambiental acima referido, deverá integrar
a análise dos impactos negativos da obra, quando da elaboração do estudo prévio de impacto ambiental, previsto pelo

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 18 DE JULHO DE 1996.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no uso
de suas atribuições que lhe confere o item 10 do art. 2º, da
Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, c/c o inciso VI,
do art. 7º do Decreto nº 20.067, de 26 de abril de 1989, e
Considerando a edição da Lei nº 12.424, de 19 de dezembro
de 1995, publicada no Diário Oficial do dia 07 de fevereiro
de 1996, que considera impacto sócio-ambiental relevante
em projetos de construção de barragens o deslocamento
das populações habitantes na área a ser inundada pelo lago
formado pela obra e dá outras providências,
Considerando a necessidade de traduzir para o termo de referência que a Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE elabora para orientar a feitura do Estudo de
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA exigido para construção de barragens,
constante do diploma legal acima referido;
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RESOLVE
Art. 1º. Considerar impacto ambiental relevante sobre o meio
sócio-econômico em projetos de construção de barragens no
Estado do Ceará, o deslocamento de populações que habitam
a área a ser inundada pelo lago formado pela respectiva obra,
acrescida das suas respectivas faixas de proteção.
Art. 2º. Devem constar do EIA/RIMA, dentre outras, as
seguintes medidas mitigadoras ao impacto já referido:
I - a titulação das posses havidas como legítimas ou regularizáveis existentes na área;
II - a indenização prévia e por preço justo dos posseiros e

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado,
para que surta os efeitos legais.
Adolfo de Marinho Pontes
PRESIDENTE DO COEMA

PORTARIA Nº 097, DE 03 DE ABRIL DE 1996.
O Superintendente da SEMACE, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei nº 11.411, de
25.12.87, c/c a Lei nº 12.274, de 04.04.94;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer padrões
de lançamento para os efluentes das indústrias instaladas no
Distrito Industrial dotado de Sistema Público de Esgoto
provido de Estação de Tratamento;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer os padrões de lançamento nos corpos receptores, para os efluentes
industriais e de outras fontes de poluição hídrica, que se
encontram instaladas em áreas desprovidas de um sistema
completo de esgotamento sanitário;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer padrões
de lançamento para os efluentes industriais e outras fontes
de poluição hídrica que utilizam a Rede Pública de Esgoto, com disposição final do oceano, através do Emissário
Submarino;
CONSIDERANDO que a saúde e o bem estar humano, bem
como equilíbrio ecológico aquático não devem ser afetados
em conseqüência da deterioração da qualidade das águas;
RESOLVE estabelecer as seguintes condições para lançamento dos efluentes líquidos gerados em qualquer fonte
poluidora:
Art. 1º. As indústrias instaladas em Distrito Industrial

detentores de propriedade e imóvel na área;
III - o reassentamento das populações afetadas.
§ 1º. Cada uma das medidas mitigadoras deverá ser acompanhada de um cronograma de execução das atividades,
garantindo-se o seu cumprimento antes do fechamento da
parede do açude.
§ 2º. A titulação das glebas dos posseiros será realizada na
forma do que prevê o art. 2º do Decreto Estadual nº 20.066,
de 26 de abril de 1989.
Art. 3º. A SEMACE promoverá a realização de Audiências
Públicas de acordo com a legislação ambiental pertinente.
dotado de Sistema Público de esgoto provido de Estação
de Tratamento deverão obrigatoriamente se utilizar do
referido sistema.
Art. 2º. O efluente industrial ao ser lançado na rede coletora
pertencente ao Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito
Industrial, deverá obedecer aos seguintes padrões de qualidade:
a) pH entre 6 (seis) e 10 (dez);
b) temperatura inferior a 40º C (quarenta graus Celsius);
c) materiais sedimentáveis: até 5,0 ml me teste de 1 hora
em cone Imboff;
d) ausência de óleos e graxas sensível a concentração máxima de 100 mg/l (cem miligramas por litro) de substâncias
solúveis em hexano;
e) ausência de solventes, gasolina, óleos leves e substâncias
explosivas ou inflamáveis;
f ) ausência de despejos que causem ou possam causar obstruções das canalizações ou interferência na operação do
Sistema de Depuração;
g) ausência de qualquer substância em concentração potencialmente tóxica aos processos biológicos de tratamento
de esgoto;
h) concentração máxima dos seguintes elementos, ou substâncias:
- Arsênico, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo hexavalente,
Mercúrio e Selênio - 1,5 mg/1 (um e meio miligrama por
litro) de cada elemento;
- Cromo total e Zinco - 5,0 mg/l (cinco miligramas por
litro) de cada elemento;
- Estanho - 4,0 mg/l (quatro miligramas por litro);
- Níquel - 2,0 mg/l (dois miligramas por litro);
- Cianeto - 0,5 mg/l (cinco décimos de miligrama por
litro);
- Fenóis - 5,0 mg/l (cinco miligramas por litro);
- Ferro total - 15,0 mg/l (quinze miligramas por litro);
- Sulfeto - 50,0 mg/l (cinquenta miligramas por litro);
i) Regime de lançamento contínuo de 24 (vinte e quatro)
horas por dia, com vazão máxima de até 1,5 (uma vez e
meia) a vazão diária;
j) Ausência de águas pluviais em qualquer quantidade;
k) Qualquer lançamento de águas residuárias no sistema
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público deverá ser feito por gravidade. Quando houver necessidade de recalque dos efluentes, estes deverão passar por
uma caixa quebra de pressão, do qual partirá um conduto
livre até o coletor;
l) No ponto de ligação dos despejos industriais à rede pública
de esgoto, deverá haver um medidor de vazão, e facilidade
de acesso à coleta para amostragem.
Art. 3. Os efluentes de qualquer fonte poluidora, incluindo as
indústrias, que estejam instaladas em região dotada de Rede
Pública de Esgoto com disposição final no oceano através
do Emissário Submarino, deverão ser obrigatoriamente
interligados ao Sistema, obedecendo aos seguintes padrões
de qualidade:
a) pH entre 6 (seis) e 10,0 (dez);
b) temperatura inferior a 40º C (quarenta graus Celsius);
c) materiais sedimentáveis: até 5,0 ml em teste de 1 (uma)
hora em cone Imboff;
d) ausência de óleos e graxas visíveis a concentração máxima de 100 mg/l (cem miligramas por litro) de substâncias
solúveis em hexano;
e) ausência de solventes, gasolina, óleos leves e substâncias
explosivas ou inflamáveis;
f ) ausência de despejos que causem ou possam causar obstruções das canalizações ou interferência na operação do
emissário submarino;
g) concentração máxima dos seguintes elementos, conjunto
de elementos ou substâncias:
- Arsênico, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo hexavalente,
Mercúrio e Selênio - 2,0 mg/1 (dois miligrama por litro) de
cada elemento;
- Cromo total e Zinco - 5,0 mg/l (cinco miligramas por litro)
de cada elemento;
- Estanho - 4,0 mg/l (quatro miligramas por litro);
- Níquel - 2,0 mg/l (dois miligramas por litro);
- Cianeto - 0,2 mg/l (dois décimos de miligrama por litro);
- Fenóis - 5,0 mg/l (cinco miligramas por litro);
- Ferro total - 15,0 mg/l (quinze miligramas por litro);
- Sulfeto - 50,0 mg/l (cinquenta miligramas por litro);
h) Regime de lançamento contínuo de 24 (vinte e quatro)
horas por dia, com vazão máxima de 1,5 (uma e meia) vezes
a vazão diária;
i) Ausência de águas pluviais em qualquer quantidade;
j) Qualquer lançamento de águas residuárias no sistema
público deverá ser feito por gravidade. Quando houver necessidade de recalque dos efluentes, estes deverão passar por
uma caixa quebra de pressão, do qual partirá um conduto
livre até o coletor;
k) No ponto de ligação dos despejos industriais à Rede
Pública de Esgoto, deverá haver um medidor de vazão, e
facilidade de acesso à coleta para amostragem.
Art. 4º. Qualquer fonte poluidora, incluindo as indústrias,
localizadas em áreas não dotadas de Rede Pública de Esgoto
provida de Sistema de Tratamento, deverá adotar Estação de

Tratamento Própria, de maneira a enquadrar seus despejos líquidos aos padrões abaixo discriminados, bem como atender os
padrões de qualidade dos cursos dágua estabelecidos em função
de sua classificação, segundo seus usos preponderantes:
a) pH entre 5 (cinco) e 9 (nove);
b) temperatura inferior a 40º C (quarenta graus Celsius),
sendo que a elevação da temperatura do corpo receptor não
deverá exceder a 3º C (três graus Celsius);
c) materiais sedimentáveis: até 1 ml em teste de 1 hora em
cone Imboff;
d) regimes de lançamento com vazão máxima de até 1,5
(uma e meia) vezes a vazão média do período da atividade
diária do agente poluidor;
e) óleos e graxas:
- óleos minerais até 20 mg/l;
- óleos vegetais e gorduras de animais até 50 mg/l;
f ) ausência de materiais flutuantes;
g) valores máximos admissíveis das seguintes substâncias:
- Amônia 5,0 mg/l N
- Arsênio total 0,5 mg/l As
- Bário 5,0 mg/l Ba
- Boro 5,0 mg/l B
- Cádmio 0,2 mg/l Cd
- Cianetos 0,2 mg/l CN
- Chumbo 0,5 mg/l Pb
- Cobre 1,0 mg/l Cu
- Chumbo hexavalente 0,5 mg/l Cr
- Cromo Trivalente 2,0 mg/l Cr
- Estanho 4,0 mg/l Sn
- Índice de Fenóis 0,5 mg/l C6H5OH
- Ferro solúvel 15,0 mg/l Fe
- Fluoretos 10,0 mg/l F
- Manganês solúvel 1,0 mg/l Mn
- Mercúrio 0,01 mg/l Hg
- Níquel 2,0 mg/l Ni
- Prata 0,1 mg/l Ag
- Selênio 0,05 mg/l Se
- Sulfetos 1,0 mg/l S
- Sulfito 1,0 mg/l SO3
- Zinco 5,0 MG/L Za
- Compostos organofosforados e carbamatos totais 1,0 mg/l
Paration
- Sulfeto de carbono 1,0 mg/l
- Tricloroetano 1,0 mg/l
- Clorofórmio 1,0 mg/l
- Tetracloreto de carbono 1,0 mg/l
- Dicloroetano 1,0 mg/l
- Compostos organoclorados não listados acima: (pesticidas,
solventes, etc.) 0,05 mg/l
- Outras substâncias em concentrações que poderiam ser
prejudiciais de acordo com limites a serem fixados pela
SEMACE
h) tratamento especial, se provenientes de hospitais e outros
estabelecimentos com despejos infectados por microorganismos patogênicos.
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Art. 5º. Os padrões de lançamento aqui estabelecidos são passíveis de uma 1ª revisão dentro de 02 (dois) anos e, em seguida,
a cada 5 (cinco) anos, quando também poderão ser, eventualmente, acrescentados outros parâmetros de controle.

Art. 1º. Estabelecer normas técnicas necessárias à execução
e acompanhamento do Automonitoramento de efluentes
líquidos das atividades industriais instaladas ou que venham
a ser instaladas no território do Estado do Ceará.

periódico, por parte da atividade industrial, dos sistemas de
tratamento de efluentes líquidos industriais em operação,
através de medições de vazão, temperatura e pH e da realização de análises físico-químicas e biológicas;
IV - sistemas de tratamento de efluentes líquidos: instalações físicas de processos físico-químicos e/ou biológicos
que possuam a finalidade de remover do efluente industrial
substâncias que alteram a qualidade da água;
V - monitoramento do efluente líquido industrial: determinação periódica e sistemática das características quali-quantitativas do efluente líquido industrial;
VI - efluentes líquidos industriais: despejos líquidos provenientes de atividades industriais (águas de processo produtivo, lavagem de pisos, lavagem de equipamentos, lavagem
de veículos, etc.), com exceção de águas de refrigeração em
circuito aberto;
VII - efluentes líquidos industriais contínuos: efluentes líquidos industriais lançados em regime hidráulico contínuo;
VIII - efluentes líquidos industriais em batelada: efluentes
líquidos industriais lançados descontinuamente;
VIX - vazão de lançamento de efluente: volume do efluente
líquido industrial que escoa através de uma seção por unidade de tempo;
X - amostra simples: volume de efluente líquido industrial
coletado ao acaso, ou num determinado instante, proporcional à vazão de lançamento do efluente naquele instante,
também chamada amostra instantânea;
XI - amostra composta: volume de efluente líquido industrial
composto pelas alíquotas, que visa minimizar os efeitos de
variabilidade da amostra individual;
XII - alíquota: volume de efluente líquido industrial coletado
proporcional à vazão de lançamento dos efluentes líquidos,
naquele instante, em intervalos preestabelecidos e num
período determinado de tempo para compor uma amostra
composta;
XIII - freqüência de coleta: número de vezes por unidade de
tempo em que os efluentes são coletados;
XIV - periodicidade de realização de análise e medição:
freqüência em que a atividade industrial realiza as análises e
medições (monitoramento) dos efluentes líquidos tratados;
XV - periodicidade de entrega dos documentos: freqüência
em que a atividade industrial entrega a documentação relativa
ao Automonitoramento à SEMACE;
XVI - reciclo de efluentes líquidos: ato de reciclar os efluentes líquidos gerados na atividade industrial ao processo de
fabricação.

Art. 2º. Para os efeitos destas normas são consideradas as
seguintes definições:
I - atividade industrial: qualquer atividade que beneficia ou
transforma matéria-prima em produto;
II - tipologia industrial: enquadramento da atividade industrial, em função da matéria-prima utilizada, do processo
industrial desenvolvido e dos produtos fabricados;
III - automonitoramento: controle e acompanhamento

Art. 3º. Ao iniciar o automonitoramento, a indústria deverá
apresentar à SEMACE, no prazo fixado por esta Autarquia, a
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, fornecida pelo
Conselho Profissional Regional, do técnico responsável pela
operação do sistema de tratamento de efluentes líquidos e o
perfil de vazão dos efluentes bruto e tratado referente a um
dia representativo de operação da Estação de Tratamento de
Esgoto – ETE e do processo industrial.

Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ANTÔNIO RENATO LIMA ARAGÃO
Superintendente da SEMACE

***
PORTARIA Nº 151/2002,
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002.
Dispõe sobre normas técnicas e administrativas
necessárias à execução e acompanhamento
do automonitoramento de efluentes líquidos
industriais.
O SUPERINTENDENTE DA SEMACE, no uso de suas
atribuições legais, especificamente nas disposições do art. 9º,
inciso III, XIV e art. 20 e incisos da Lei Estadual nº 11.411,
de 28 de dezembro de 1987, com a nova redação da Lei nº
12.274, de 05 de abril de 1994, e
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer condições e
exigências para o Sistema de Automonitoramento dos efluentes líquidos gerados por atividades industriais instaladas ou
que venham a ser instaladas no Estado do Ceará;
CONSIDERANDO que o lançamento de efluentes líquidos
industriais em locais inadequados causa poluição do solo, das
águas superficiais e subterrâneas;
CONSIDERANDO que a responsabilidade pela destinação
final dos efluente líquidos é da própria fonte geradora;
RESOLVE:
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Art. 4º. Os métodos de coleta e análise das águas devem ser
os especificados nas normas aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial
– INMETRO, no Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater APHA-AWWA-WPCF, última
edição, bem como na NBR 9897 – Planejamento de amostragem de efluente líquido e corpos receptores e NBR 9898
– Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos
e corpos receptores.
Art. 5º. Os laudos de análises emitidos por laboratórios da
própria empresa ou por aqueles que venham a ser contratados
pela mesma, devem ser identificados com o nome do laboratório, número do laudo e assinado por um profissional de
química, devidamente registrado no Conselho pertinente.
Art. 6º. Os efluentes resultantes da atividade industrial devem
atender integralmente os padrões de lançamento estabelecidos pela legislação ambiental vigente.
Art. 7º. Os padrões de emissão devem ser atendidos em
qualquer tempo, seja por amostragem simples ou composta,
estando a atividade industrial sujeita à aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro
de 1987, com nova redação dada pela Lei nº 12.274, de 05 de
abril de 1994, em caso de descumprimento destas normas.
§ 1º. Constatada a operação inadequada do sistema de tratamento de efluentes líquidos, além da aplicação das penalidades previstas em Lei, a atividade geradora dos efluentes ficará
passível de embargo até que seja solucionado o problema
ambiental detectado.
§ 2º. Quando algum parâmetro analisado ultrapassar o padrão
de emissão, a empresa deve informar a anormalidade à SEMACE, dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas) e encaminhar relatório técnico constando as causas da ultrapassagem,
as medidas corretivas adotadas e o cronograma de implantação
das mesmas, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3º. O relatório anteriormente mencionado deve ser assinado pelo responsável técnico pela operação do sistema de
tratamento de efluentes líquidos com o visto do representante
legal da empresa.
Art. 8º. As atividades industriais para efeito de Automonitoramento são classificadas conforme a vazão média de
lançamento dos efluentes líquidos industriais, medida em
m³/dia (metros cúbicos por dia), respeitando os seguintes
parâmetros:
I - Classe A – atividades industriais com vazão < que 20
m³/dia;
II - Classe B – atividades industriais com vazão > a 20 m³/dia
e < 100m³/dia;
III - Classe C – atividades industriais com vazão > a 100

m³/dia e < 500m³/dia;
IV - Classe D – atividades industriais com vazão > a 500
m³/dia e < 1.000m³/dia;
V - Classe E – atividades industriais com vazão > a 1.000
m³/dia e < 5.000 m³/dia;
VI - Classe F – atividades industriais com vazão > a 5.000
m³/dia.
Parágrafo único. O enquadramento das atividades industriais
nas referidas classes determinam:
I - a freqüência de medições das vazões, da temperatura e
do pH;
II - a freqüência de análise dos parâmetros selecionados;
III - o número mínimo de alíquotas para a composição da
amostra e;
IV - a freqüência de apresentação à SEMACE da Planilha
de Acompanhamento de Efluentes Líquidos.
Art. 9º. A freqüência das medições das vazões, da temperatura
e do pH e a freqüência de análise dos parâmetros selecionados,
distribuídos nas classes, para as atividades industriais, com
exceção dos ramos metalúrgicos com galvanoplastia, indústrias
químicas, beneficiamento de castanha de caju e beneficiamento
de couros e peles, é estabelecida conforme o Anexo I.
§ 1º. Os parâmetros DQO e DBO do Anexo I estão dispensados para as indústrias que utilizam sistema público de
esgoto dotado de estação de tratamento.
§ 2º. A freqüência das medições das vazões, da temperatura e
do pH e a freqüência de análise dos parâmetros selecionados,
distribuídos nas classes, para as atividades industriais dos
ramos metalúrgicos com galvanoplastia, indústrias químicas,
beneficiamento de castanha de caju e beneficiamento de
couros e peles é estabelecida conforme o Anexo II.
§ 3º. Os parâmetros DQO e DBO do Anexo II estão dispensados para as indústrias que utilizam sistema público de
esgoto dotado de estação de tratamento.
§ 4º. A freqüência diária corresponde aos dias da semana em que
ocorre lançamento de efluentes do sistema de tratamento.
§ 5º. As atividades industriais com características de sazonalidade, bem como aquelas que tratam seus efluentes líquidos
em bateladas sem descarte diário, terão suas freqüências de
medição e análises fixadas para cada caso específico.
§ 6º. As atividades industriais que realizam reciclo e reutilização dos efluentes líquidos, devem encaminhar à SEMACE
a “Planilha de Acompanhamento de Efluentes Líquidos”,
Anexo VI e Anexo VII.
Art. 10. Os parâmetros específicos das atividades serão selecionados pela SEMACE para cada tipologia industrial e de
acordo com o processo produtivo.
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Art. 11. As amostras coletadas devem ser representativas das
condições operacionais normais da atividade industrial.
§ 1º. Os parâmetros pH, Temperatura, Óleos e Graxas, Sulfetos e Coliformes devem ter amostragem simples.
§ 2º. Os demais parâmetros devem ter amostragem composta, com alíquotas coletadas em intervalos de tempo superior
a 1 hora, de forma a obter-se uma amostra que represente as
condições médias do ciclo de funcionamento da atividade
industrial.
§ 3º. Para os efluentes contínuos, o número mínimo de
alíquotas para compor a amostra encontra-se no Anexo III
e o volume de cada alíquota deve ser proporcional à vazão
no instante da coleta.
§ 4º. Para os sistemas de tratamento com lançamentos em
bateladas diárias, o número de alíquotas para compor a
amostra de efluentes a ser analisada deve ser igual ao número
de bateladas realizadas no dia.
§ 5º. As condições de amostragem devem ser registradas no
“Laudo de Coleta de Efluente Líquido”, Anexo VIII, o qual
deve ser arquivado na empresa por um período de 02 anos.
Art. 12. As medições diárias da vazão, pH e da temperatura
devem ser realizadas em horários diferentes em cada dia e
registradas no “Relatório de Medições de Vazão, pH e Temperatura”, Anexo IX.
§ 1º. As medições da vazão devem ser em número não inferior
a 3 (três) medições diárias.
§ 2º. No “Relatório de Medições de Vazão, pH e Temperatura” e na “Planilha de Acompanhamento de Efluentes
Líquidos” (nos dias em que houver coleta para análise), deve
constar a média das leituras realizadas no dia (em m³/dia),
obtida conforme exemplificação do Anexo IV.
§ 3º. Nos dias de coletas as medições da vazão devem ser
realizadas simultaneamente às coletas das alíquotas para
compor a amostra, conforme Anexo III.
§ 4º. Para os sistemas de tratamento com lançamento em
bateladas diárias, a vazão diária a ser informada na “Planilha
de Acompanhamento de Efluentes Líquidos” e no “Relatório
de Medições de Vazão, pH e Temperatura”, deve ser a soma
dos volumes das bateladas diárias.
§ 5º. A atividade industrial deve apresentar à SEMACE a
“Planilha de Acompanhamento de Efluentes Líquidos”, Anexo VI e Anexo VII, de acordo com a classe a que pertence,
conforme Anexo V.

§ 6º. A periodicidade de encaminhamento das planilhas à
SEMACE, constará na Licença de Operação da atividade
industrial, as quais deverão ser protocoladas até o 10º dia
útil do mês de entrega.
Art. 13. A documentação relativa ao Sistema de Automonitoramento (os relatórios, as planilhas mensais de acompanhamento de medições e os laudos de análises dos efluentes
líquidos coletados), devem permanecer na empresa, à disposição da fiscalização da SEMACE, pelo período de 02 (dois)
anos, os quais poderão ser solicitados em qualquer tempo.
Art. 14. A SEMACE deverá ser consultada em qualquer
situação não prevista neste documento.
Art. 15. A avaliação da documentação referente ao Sistema de Automonitoramento será realizada por técnicos
da SEMACE.
Parágrafo único. São obrigações da SEMACE:
I - verificar o correto preenchimento de todos os campos
da planilha;
II - verificar se a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada corresponde a do técnico responsável pelo
sistema de tratamento de efluentes líquidos;
III - verificar se os prazos estabelecidos nas Normas Técnicas
foram cumpridos;
IV - verificar se os padrões de lançamento estão sendo
atendidos;
V - realizar, sistematicamente, coleta e análise dos efluentes
das atividades industriais com a finalidade de conferir as
informações prestadas e avaliar os sistemas de tratamento
implantados;
VI - rejeitar toda documentação que não estiver em conformidade com estas Normas Técnicas e Administrativas,
devendo aplicar as penalidades previstas;
VII - emitir parecer técnico resultante da análise da documentação apresentada, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
a ser computado da data de protocolo da mesma.
Art. 16. Estas Normas técnicas e administrativas aplicam-se
às atividades industriais licenciadas pela SEMACE.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Fortaleza, 25 de novembro de 2002.
Michele Mourão Matos
SUPERINTENDENTE
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Republicada por incorreção.
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ANEXO I
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÕES E DE ANÁLISES DOS EFLUENTES LÍQUIDOS
PARA AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
CLASSE

A

B

C

D

PARÂMETRO

VAZÃO
pH
TEMPERATURA
DQO*
MATERIAIS
SEDIMENTÁVEIS
SÓLIDOS EM
SUSPENSÃO TOTAIS
DBO*
PARÂMETROS
ESPECÍFICOS DA
ATIVIDADE

E

F

VAZÃO
<20
m³/dia
Diária
Diária
Diária
Bimestral
Diária
Mensal

20 – 100
100-500
m³/dia
m³/dia
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Bimestral
Mensal
Diária
Diária
Mensal

Bimestral Bimestral
Bimestral Bimestral

500-1.000 1.000-5.000
m³/dia
m³/dia
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Semanal
Semanal
Diária
Diária

>5.000
m³/dia
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária

Mensal

Mensal

Semanal

Semanal

Bimestral
Bimestral

Mensal
Mensal

Mensal
Mensal

Mensal
Mensal

ANEXO II
FREQUÊNCIA DE MEDIÇÕES E DE ANÁLISES DOS EFLUENTES LÍQUIDOS PARA AS ATIVIDADES
INDUSTRIAIS DOS RAMOS METALÚRGICAS COM GALVANOPLASTIA, QUÍMICAS, BENEFICIAMENTO DE
CASTANHA DE CAJU E BENEFICIAMENTO DE COUROS E PELES
CLASSE

A

B

PARÂMETRO

VAZÃO
pH
TEMPERATURA
DQO*
MATERIAIS
SEDIMENTÁVEIS
SÓLIDOS EM
SUSPENSÃO TOTAIS
DBO*
PARÂMETROS
ESPECÍFICOS DA
ATIVIDADE

C

D

E

F

VAZÃO
<20
20 – 100 100-500 500-1.000 1.000-5.000 >5.000
m³/dia
m³/dia
m³/dia m³/dia
m³/dia
m³/dia
Diária
Diária
Diária Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária Diária
Diária
Diária
Mensal
Semanal Semanal Semanal
Semanal Semanal
Diária
Diária
Diária Diária
Diária
Diária
Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

Bimestral Bimestral Bimestral Mensal
0 Bimestral Bimestral Bimestral Mensal

Semanal Semanal
Mensal Mensal
Mensal Mensal
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ANEXO III
O NÚMERO MÍNIMO DE ALÍQUOTAS PARA COMPOR A AMOSTRA
CLASSE

A

VAZÃO
Número mínimo
de alíquota em
tratamentos contínuos

B

C

D

E

F

<20
20 – 100 100-500 500-1.000 1.000-5.000 >5.000
m³/dia
m³/dia
m³/dia m³/dia
m³/dia
m³/dia
3
3
4
6
6
12

ANEXO IV
EXEMPLIFICAÇÃO DA MÉDIA DE LEITURAS REALIZADAS POR DIA NAS MEDIÇÕES DE VAZÃO, pH E
TEMPERATURA
DIA

HORA

05.03
05.03
05.03
05.03

07:00
10:00
13:00
16:00

VAZÃO(m³/h)
20,0
58,8
60,0
25,0

A vazão horária média no período amostrado é:
(20,0+58,8+60,0+25,0) / 4 = 40,95 m³/h
Se o lançamento ocorrer em 10 horas/dia, temos:
40,95 m³/h X 10h = 409,50 m³/dia
ANEXO V
PERIODICIDADE DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE
ACOMPANHAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS
CLASSE
A
B
C
D
E
F

VAZÃO
<20 m³/dia
20 – 100m³/dia
100 - 500m³/dia
500 - 1.000m³/dia
1.000 - 5.000m³/dia
> 5.000m³/dia

PERIODICIDADE
Quadrimestral
Quadrimestral
Bimestral
Bimestral
Mensal
Mensal
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ANEXO VI
SISTEMA DE AUTOMONITORAMENTO
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS
LABORATÓRIOS RESPONSÁVEIS PELAS ANÁLISES
Nome:
Parâmetros Analisados:
Nome:
Parâmetros Analisados:
Nome:
Parâmetros Analisados:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO
Nome:
Assinatura:
Reg. Conselho Nº:
RESPONSÁVEL PELA COLETA DAS AMOSTRAS
Nome:
Reg. Conselho Nº:
Declaro, sob as penalidades da lei, a veracidade das informações constantes nesta planilha.
Em ____/____/____
Responsável pela empresa:
(assinatura):_______________________________
Nome:___________________________________ Cargo: ________________________

* Os laudos de análise deverão estar anexo à planilha
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ANEXO VII (Verso do Anexo VI)
SISTEMA DE AUTOMONITORAMENTO
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

CLASSE:

Razão Social: ________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________
Município: __________________________________________________

Data: / /
LO Nº
Validade: / /

Parâmetro
Data

Padrão de
Emissão
TIPO DE
EMISSÃO

Vazão
(m3/dia)

pH

Temp
(ºC)

DQO
(mg/L)

Sol.
Susp.
Totais
(mg/L)

Mat. Sed.
(ml/L.h.)
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Anexo VIII
SISTEMA DE AUTOMONITORAMENTO
LAUDO DE COLETA DE EFLUENTE LÍQUIDO
Razão Social:
Endereço:
Município
Para amostragem simples:
Temperatura: Efluente:______________ºC Ar: ________________ºC
Vazão: _______ m3/hora
Número de horas de lançamento/dia: ____
pH: __________
Para amostragem composta:
Intervalo de amostragem:
Hora

Temp. do ar

Temp. do efluente

pH

Vazão(m3/hora)

Condições meteorológicas do dia da coleta:
( ) tempo bom ( ) tempo nublado ( ) tempo chuvoso
Observações:
PARAMETROS X COLETAS
Parâmetro

Tipo de Preservação

Tipo de Frasco

Data e horário de entrega das amostras ao laboratório: ____/____/____ às ____ hs
RESPOSNÁVEL PELA COLETA DAS AMOSTRAS
Nome:
Assinatura:
Conselho:

Nº do Registro:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO:
Nome:
Assinatura
Conselho:

Nº do Registro:

Observações
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ANEXO IX
SISTEMA DE AUTOMONITORAMENTO
RELATÓRIO DE MEDIÇÕES DE VAZÃO, pH e TEMPRERATURA – MÊS:
Razão Social:
Endereço:
Município:

LO Nº:

Período de lançamento: de ___ horas às ___ horas

Validade: ____/____/____

Dia

OBSERVAÇÕES

Hora

Vazão(m /dia)
3

pH

Temperatura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nome do operador da ETE:
Declaro, sob as penalidades da lei, a veracidade das informações constantes nesta planilha.
Nome do responsável técnico pela ETE:
Assinatura:
Em: ____/____/____
ART;
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PORTARIA Nº 154/2002,
DE 22 DE JULHO DE 2002.
Dispõe sobre padrões e condições para lançamento de efluentes líquidos gerados por fontes
poluidoras.
A SUPERINTENDENTE DA SEMACE, no uso de suas
atribuições legais, especificamente nas disposições do art. 9º,
inciso III, XIV e art. 20 e incisos da Lei Estadual nº 11.411,
de 28 de dezembro de 1987, com a nova redação da Lei nº
12.274, de 05 de abril de 1994, e:
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer-se padrões
de lançamento para os efluentes das indústrias instaladas nos
Distritos Industriais dotados de Sistema Público de Esgoto
provido de Estação de Tratamento;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer-se os padrões de lançamento nos corpos receptores, para os efluentes
industriais e de outras fontes de poluição hídrica, que se
encontram instaladas em áreas desprovidas de um sistema
de esgotamento sanitário;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer-se padrões
de lançamento para os efluentes industriais e outras fontes de
poluição hídrica que utilizam a Rede Pública de Esgoto com
disposição final no oceano através do Emissário Submarino;
CONSIDERANDO que a saúde e o bem estar humano, bem
como o equilíbrio ecológico aquático não devem ser afetados
em conseqüência da deterioração da qualidade das águas;
CONSIDERANDO o regime de intermitência dos corpos
receptores dos efluentes líquidos industriais e domésticos e
a escassez das reservas de água do Estado;
RESOLVE:
Art. 1º. As indústrias instaladas em Distritos Industriais
dotados de Sistema Público de Esgoto provido de Estação
de Tratamento deverão, obrigatoriamente, utilizar-se do
referido sistema.
Parágrafo único. Os casos excepcionais serão analisados por
esta autarquia.
Art. 2º. O efluente industrial ao ser lançado na rede coletora pertencente ao Sistema de Esgotamento Sanitário dos
Distritos Industriais, deverá obedecer aos seguintes padrões
de lançamento:
I - pH: 6,0 a 10,0;
II - temperatura: inferior a 40º C;
III - materiais sedimentáveis: até 20,0 mL/L em teste de 1
hora em “Cone Imhoff”;
IV - substâncias solúveis em hexano: 100,0 mg/L;

V - ausência de solventes, gasolina, óleos leves e substâncias
explosivas ou inflamáveis;
VI - ausência de substâncias que causem ou possam causar
obstruções das canalizações ou interferência na operação do
sistema de tratamento;
VII - ausência de qualquer substância em concentração potencialmente tóxica aos processos biológicos de tratamento
de esgoto;
VIII - concentração máxima dos seguintes elementos, ou
substâncias, conforme Anexo I.
IX - regime de lançamento contínuo de 24 (vinte e quatro)
horas por dia, com vazão máxima de até 1,5 (uma vez e meia)
a vazão média horária;
X - ausência de águas pluviais em qualquer quantidade;
XI - qualquer lançamento de águas residuárias no sistema
público deverá ser feito por gravidade. Quando houver necessidade de recalque dos efluentes, estes deverão passar por
uma caixa “quebra de pressão”, do qual partirá um conduto
livre até o coletor;
XII - no ponto de ligação dos despejos industriais à rede
pública de esgoto deverá haver medidor de vazão e facilidade
de acesso à coleta para amostragem;
XIII - caso a concentração de qualquer elemento ou substância estabelecida nesta Portaria, atingir valores prejudiciais
ao bom funcionamento do sistema de coleta, transporte e
tratamento de esgotos, os limites fixados nos incisos I, III,
IV e VIII, bem como as concentrações máximas de outras
substâncias potencialmente prejudiciais, poderão ser revistos
pela concessionária de serviços públicos responsável por sua
operação com a prévia anuência desta autarquia de controle
ambiental;
XIV - as indústrias com vazões de efluentes iguais ou superiores a 500,0 m3/dia deverão dispor de medidores de vazão do
tipo volumétrico, com capacidade para medir vazão instantânea e para totalização de volume acumulado em períodos
pré-determinados, bem como medidores de pH, temperatura
e parâmetros especificados por esta autarquia de controle
ambiental, respeitando-se a existência de tecnologia para a
referida medição, devendo os dados estarem disponíveis a
qualquer momento para esta entidade ambiental e para a
concessionária dos serviços de esgotos;
XV - as indústrias com vazões de efluentes inferiores a 500,0
m3/dia deverão dispor de medidor de vazão calibrado de
acordo com as normas da ABNT e certificado por instituição
credenciada pelo INMETRO;
XVI - os efluentes industriais referidos no caput deste artigo
deverão ser lançados na rede pública de esgotos, através de
ligação única, cabendo à concessionária de serviços de esgotamento sanitário do sistema admitir, em casos excepcionais
e tecnicamente justificáveis, o recebimento dos efluentes por
mais de uma ligação.
§ 1º. Em relação à concentração máxima da substância Sulfeto
Total, constante do Anexo I, as empresas terão o prazo de 24
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(vinte e quatro) meses, a partir da data de publicação dessa Portaria, para atenderem ao parâmetro no limite estabelecido. Nesse
período o valor máximo permitido será de 15,0 mg S/L.
§ 2º. As indústrias terão o prazo de 6 (seis) meses para
atendimento aos incisos XIV e XV deste artigo. O prazo
mencionado será contado a partir da data de publicação
desta Portaria.
Art. 3º. Os efluentes de qualquer fonte poluidora, incluindo
as indústrias, que estejam instaladas em região dotada de Rede
Pública de Esgoto com disposição final no oceano através
do Emissário Submarino, deverão ser obrigatoriamente
interligados ao Sistema, obedecendo aos seguintes padrões
de lançamento:
I - pH: 6,0 a 10,0;
II - temperatura: inferior a 40º C;
III - materiais sedimentáveis: até 20,0 mL/L em teste de 1
hora em “Cone Imhoff”;
IV - substâncias solúveis em hexano: 100,0 mg/L;
V - ausência de solventes, gasolina, óleos leves e substâncias
explosivas ou inflamáveis;
VI - ausência de substâncias que causem ou possam causar
obstruções das canalizações ou interferência na operação do
emissário submarino;
VII - concentração máxima dos seguintes elementos, conjunto de elementos ou substâncias, conforme Anexo II;
VIII - regime de lançamento contínuo de 24 (vinte e quatro)
horas por dia, com vazão máxima de 1,5 (uma e meia) vez
a vazão diária;
IX - ausência de águas pluviais em qualquer quantidade;
X - qualquer lançamento de águas residuárias no sistema
público deverá ser feito por gravidade, quando houver necessidade de recalque dos efluentes, estes deverão passar por
uma caixa “quebra de pressão”, do qual partirá um conduto
livre até o coletor;
XI - no ponto de ligação dos efluentes líquidos à Rede Pública
de Esgoto deverá haver um medidor de vazão e facilidade de
acesso à coleta para amostragem;
XII - caso a concentração de qualquer elemento ou substância estabelecida nesta Portaria atingir valores prejudiciais
ao bom funcionamento do sistema de coleta, transporte e
tratamento de esgotos, os limites fixados nos incisos I, III,
IV e VIII, bem como as concentrações máximas de outras
substâncias potencialmente prejudiciais, poderão ser revistos
pela concessionária de serviços públicos responsável por sua
operação com a prévia anuência desta autarquia de controle
ambiental;
XIII - as indústrias com vazões de efluentes iguais ou superiores a 500,0 m3/dia deverão dispor de medidores de
vazão do tipo volumétrico, com capacidade para medir
vazão instantânea e para totalização de volume acumulado
em períodos pré-determinados, bem como medidores de
pH, temperatura e parâmetros especificados pela entidade
ambiental, respeitando-se a existência de tecnologia para a

referida medição, devendo os dados estarem disponíveis a
qualquer momento para esta entidade ambiental e para a
concessionária dos serviços de esgotos;
XIV - as indústrias com vazões de efluentes inferiores a 500,0
m3/dia deverão dispor de medidor de vazão calibrado de
acordo com as normas da ABNT e certificado por instituição
credenciada pelo INMETRO;
XV - os efluentes industriais referidos no caput deste artigo
deverão ser lançados na rede pública de esgotos, através de
ligação única, cabendo à concessionária de serviços de esgotamento sanitário do sistema admitir, em casos excepcionais
e tecnicamente justificáveis, o recebimento dos efluentes por
mais de uma ligação.
§ 1º. Em relação à concentração máxima da substância
Sulfeto Total constante do Anexo II, as empresas terão um
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de publicação dessa Portaria, para atenderem ao parâmetro no limite
estabelecido. Nesse período o valor máximo permitido será
de 15,0 mg S/L.
§ 2º. As indústrias terão um prazo de 6 (seis) meses para
atendimento aos incisos XII e XIV deste artigo. O prazo
mencionado será contado a partir da data de publicação
desta Portaria.
Art. 4º. As indústrias ou qualquer fonte poluidora localizadas
em áreas não dotadas de Rede Pública de Esgoto provida de
Sistema de Tratamento, deverão possuir Estação de Tratamento Própria, de maneira a atender aos padrões de qualidade
dos cursos de água estabelecidos em função de sua classe,
segundo seus usos preponderantes, bem como a enquadrar
seus despejos líquidos aos seguintes padrões:
I - pH entre 5,0 a 9,0;
II - temperatura inferior a 40ºC, sendo que a elevação da
temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC;
III - materiais sedimentáveis: até 1,0 ml/L em teste de 1 hora
em “Cone Imhoff”;
IV - regimes de lançamento com vazão máxima de até 1,5
(uma e meia) vezes a vazão média do período da atividade
diária do empreendimento;
V - substâncias solúveis em hexano, da seguinte forma:
a) óleos minerais até 20,0 mg/L;
b) óleos vegetais e gorduras animais até 50,0 mg/L;
VI - ausência de materiais flutuantes;
VII - valores máximos admissíveis das substâncias constantes
do Anexo III.
VIII- Demanda Química de Oxigênio (DQO): 200,0 mg/L;
IX- Sólidos em suspensão totais, da seguinte forma:
a) para efluentes industriais: 100,0 mg/L;
b) para efluentes predominantemente domésticos: 50,0 mg/L;
X - NMP de coliformes fecais: 5000 CF/100 mL;
XI - tratamento especial se provierem de hospitais e outros
estabelecimentos, nos quais hajam despejos infectados por
microrganismos patogênicos;
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XII - além de obedecerem aos padrões de emissão deste
artigo, os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor
características em desacordo com a classe do mesmo.
§ 1º. Para outras substâncias potencialmente prejudiciais,
não constantes do Anexo III, serão fixadas concentrações
máximas de lançamento por esta entidade ambiental.
§ 2º. Devido às características específicas, os efluentes
provenientes de sistemas de lagoas de estabilização deverão
obedecer aos mesmos padrões estabelecidos para o Art.4º,
com exceção dos seguintes:
I - pH: entre 7,5 à 10,0;
II - Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) da amostra
filtrada em filtro de fibra de vidro e poro com diâmetro (Ø)
entre 0,7 à 1,0 µm: 60,0 mg/L;
III - Demanda Química de Oxigênio (DQO) da amostra
filtrada em filtro de fibra de vidro e poro com diâmetro (Ø)
entre 0,7 à 1,0 µm: 200,0 mg/L;
IV - Sólidos em suspensão: 150,0 mg/L;
V - Oxigênio dissolvido > 3,0 mg/L.
Art. 5º. Não será permitido o despejo de efluentes de qualquer fonte poluidora diretamente em estruturas hídricas
lênticas (lagos, lagoas ou reservatórios).
Parágrafo único. Os casos excepcionais serão analisados por
esta autarquia de controle ambiental.
Art. 6º. A reutilização de efluentes de origem doméstica
em atividades agronômicas (irrigação e drenagem, dessedentação de animais e aquicultura) deverá obedecer aos
seguintes limites:
I - atividades Tipo 1: Irrigação de vegetais ingeridos crus e
sem remoção de película, dessedentação de animais e aquicultura, conforme se segue:
a) coliformes fecais < 1000 CF/100 mL;
b) ovos de geohelmintos < 1 ovo/L de amostra;
c) condutividade elétrica < 3000µS/cm;
II - atividades Tipo 2: aquelas não referidas no inciso anterior,
conforme se segue:
a) coliformes fecais < 5000 CF/100 mL;
b) ovos de geohelmintos < 1ovo/L de amostra;
c) condutividade elétrica < 3000 µS/cm.
§ 1º. Os limites da alínea “a”, dos incisos I e II serão auferidos pela média geométrica de amostras coletadas durante 5
(cinco) semanas consecutivas.
§ 2º. Os limites da alínea “b”. dos incisos I e II, serão auferidos pela média aritmética de amostras coletadas durante 5
(cinco) semanas consecutivas.

Art. 7º. As estações de tratamento de esgotos existentes
(ETE’s) deverão adequar-se para atender ao disposto no
Artigo 4º. Nos casos onde houver limitações de ordem técnica ou física, a(s) instituição(ões) responsável(eis) pela(s)
ETE(‘s), deverá(ão) apresentar à esta entidade ambiental
estudo técnico justificando a não possibilidade de alteração
da(s) unidade(s) de tratamento de efluentes.
§ 1º. As empresas terão prazo de 06 (seis) meses para apresentação
de projeto técnico de adequação de suas ETE’s a esta Portaria.
§ 2º. No caso das instituições prestadoras de serviços públicos
de esgotamento sanitário, os prazos serão de 12 (doze) meses
para apresentação de projetos.
§ 3º. Após licenciado, o prazo máximo de implementação do
projeto junto à entidade ambiental será de 12 (doze) meses.
Art. 8º. A responsabilidade de monitorar o efluente interligado a rede pública de esgotos ficará a cargo das concessionárias dos serviços de esgotamento. Caso seja verificado o
não atendimento ao disposto nesta Portaria caberá à mesma
a comunicação imediata à entidade ambiental para a adoção
de providências.
Art. 9º. Competirá à entidade de controle ambiental a
fiscalização do efluente final que será disposto no corpo receptor, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento
constantes do artigo 4º.
Art. 10. Em áreas dotadas de rede pública de esgotos fica
proibida a disposição de efluentes, mesmo tratados, nas
drenagens de águas pluviais.
Parágrafo único. Os casos excepcionais serão analisados por
esta autarquia de controle ambiental.
Art. 11. Os padrões de lançamento aqui estabelecidos são
passíveis de revisão dentro de 2 (dois) anos e, em seguida, a
cada 5 (cinco) anos, quando também poderão ser, eventualmente, acrescentados outros parâmetros de controle.
Art. 12. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, 22 de julho de 2002.
Michele Mourão Matos
SUPERINTENDENTE
Republicada por incorreção.
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ANEXO I
Amônia total
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cianeto
Cobre
Cromo hexavalente
Cromo total
Estanho
Ferro total
Índice de Fenóis
Fluoretos
Mercúrio
Níquel
Prata
Selênio
Sulfato
Sulfeto Total
Zinco

50,0 mg N/L
1,5 mg As/L
0,1 mg Cd/L
1,5 mg Pb/L
0,2 mg CN/L
1,5 mg Cu/L
0,5 mg Cr/L
5,0 mg Cr/L
4,0 mg Sn/L
15,0 mg Fe/L
5,0 mg C6H5OH/L
10,0 mg F/L
0,01 mg Hg/L
2,0 mg Ni/L
1,5 mg Ag/L
1,5 mg Se/L
1000,0 mg SO4 2-/L
1,0 mg S/L *
5,0 mg Zn/L

ANEXO II
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cianeto
Cobre
Cromo hexavalente
Cromo total
Estanho
Ferro total
Índice de Fenóis
Fluoretos
Mercúrio
Níquel
Prata
Selênio
Sulfeto Total
Zinco

0,5 mg As/L
0,1 mg Cd/L
0,5 mg Pb/L
0,2 mg CN/L
1,0 mg Cu/L
0,5 mg Cr/L
5,0 mg Cr/L
4,0 mg Sn/L
15,0 mg Fe/L
5,0 mg C6H5OH/L
10,0 mg F/L
0,01 mg Hg/L
2,0 mg Ni/L
1,0 mg Ag/L
0,05 mg Se/L
1,0 mg S/L*
5,0 mg Zn/L

ANEXO III
Amônia total
Arsênio Total
Bário
Boro
Cádmio
Chumbo
Cianeto
Cobre
Cromo hexavalente
Cromo total
Estanho
Ferro solúvel
Índice de Fenóis
Fluoretos
Manganês solúvel
Mercúrio
Níquel
Prata
Selênio
Sulfato
Sulfeto Total
Sulfito
Zinco
Compostos organofosforados

5,0 mg N/L
0,5 mg As/L
5,0 mg Ba/L
5,0 mg B/L
0,2 mg Cd/L
0,5 mg Pb/L
0,2 mg CN/L
1,0 mg Cu/L
0,5 mg Cr/L
5,0 mg Cr/L
4,0 mg Sn/L
15,0 mg Fe/L
0,5 mg C6H5OH/L
10,0 mg F/L
1,0 mg Mn/L
0,01 mg Hg/L
2,0 mg Ni/L
0,1 mg Ag/L
0,05 mg Se/L
500,0 mg SO4 2-/L
1,0 mg S/L
1,0 mg SO3 /L
5,0 mg Zn/L
1,0 mg/L em
Paration

e carbamatos totais
Sulfeto de carbono
Tricloroetano
Clorofórmio
Tetracloreto de carbono
Dicloroetano
Compostos organoclorados não
listados acima: (pesticidas, solventes, etc.)

1,0 mg/L
1,0 mg/L
1,0 mg/L
1,0 mg/L
1,0 mg/L
0,05 mg/L
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PORTARIA Nº 201, DE 13 DE OUTUBRO DE 1999.
O SUPERINTENDENTE DA SEMACE, no uso das atribuições legais, especificamente das disposições do art. 9°,
inciso III, XIV e art. 20 e incisos da Lei Estadual n° 11.411,
de 28 de abril de 1987, com a nova redação da Lei n° 12.274,
de 05 de abril de 1994,
RESOLVE:
Art. 1°. Estabelecer normas técnicas e administrativas necessárias à regulamentação do Sistema de Licenciamento de
Atividades utilizadoras de recursos ambientais no território
do Estado do Ceará, na forma do Anexo I do Manual de
Licenciamento da SEMACE, os quais constituem parte
integrante deste instrumento.
Art. 2°. O pedido de licença deverá ser encaminhado à
SEMACE mediante requerimento do interessado ou de
sue representante legal, acompanhado das informações e
documentação listada no Manual de Licenciamento, sem
prejuízos de outras exigências adicionais, a critério deste
Órgão Ambiental.
Art. 3°. A remuneração pelos interessados, nos custos correspondentes às atividades de controle ambiental, a que se
refere o Anexo I, desta Portaria, corresponderá ao resultado
da multiplicação dos respectivos coeficientes pelo valor da
Unidade Fiscal de Referência - UFIR ou outro índice legal
que venha a substituí-lo.
§ 1°. Para admissibilidade dos pedidos de licenciamento e serviços técnicos dirigidos a esta Autarquia, o interessado deverá
apresentar, além das informações e documentação constantes
no Manual de Licenciamento da SEMACE, o comprovante
de recolhimento junto à este órgão do custo correspondente
à TAXA DE PROTOCOLO PARA SOLICITAÇÃO DE
LICENÇA E SERVIÇOS, debitada posteriormente no custo
total da Licença ou Serviços.
§ 2°. Os preços das Licenças Prévias, Instalação e de Operação serão cobrados separadamente, muito embora caso o
empreendimento já esteja operando, quando da solicitação da
Licença as mesmas poderão ser cobradas cumulativamente.
§ 3°. O indeferimento do pedido de licença, por parte da
SEMACE, ou a reprovação do Estudo de Impacto Ambiental
e respectivo RIMA, ou de outros estudos ambientais deverá
ser oficializado ao requerente e não implicará, em nenhuma
hipótese, em devolução da importância recolhida.
§ 4°. O enquadramento da obra, atividade ou empreendimento segundo o porte, para efeito de cobrança do preço
de que trata esta Portaria, far-se-á a partir dos parâmetros
ora definidos, dos critérios de classificação constantes no

Manual de Licenciamento da SEMACE, e ainda a partir de
informações fornecidas pelo requerente do licenciamento.
§ 5°. Na hipótese da SEMACE constatar, posteriormente,
divergências nas informações prestadas pelo requerente do
licenciamento, será calculada a diferença do preço, o qual
deverá ser quitada antes da expedição da manifestação da
SEMACE sobre o pedido formulado, conforme notificação
encaminhada ao interessado concedendo o prazo de 05
(cinco) dias para tal providência.
Art. 4°. A Licença terá validade pela prazo nela fixado, renovável, a pedido do interessado, por período sucessivo de igual
duração, através de requerimento protocolado até 30 (trinta)
dias antes do término de sua validade, de acordo com os prazos
máximos estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional
do Meio Ambiente - CONAMA n° 237, de 19.12.97.
§ 1°. A renovação da licença dar-se-á através do mesmo
procedimento adotado para fins de sua obtenção, inclusive
no que se refere ao recolhimento conforme estabelecido no
ANEXO I desta Portaria.
§ 2°. Expirando o prazo de validade da licença sem o
atendimento do disposto no art. 4°, será imediatamente
caracterizado o fato como infração, sujeitando-se o infrator
às penas da Lei.
§ 3°. Será cassada a licença se, no espaço temporal de sua
vigência for comprovada a reforma, ampliação e/ou mudança
de endereço, sem o prévio posicionamento da SEMACE, bem
como a alteração na natureza da atividade, ou seu exercício
em desacordo com as normas e padrões para implantação
e funcionamento, conforme dispor no parecer ou relatório
técnico, devendo esta oficialização ser feita através de comunicado expresso ao interessado.
§ 4°. Somente será expedida a Licença Prévia mediante a
apresentação, pelo requerente, da Certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento
estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e
ocupação do solo e, quando for o caso, a outorga para o uso
de água, emitida pelo órgão competente.
§ 5°. O processo de licenciamento será considerado legitimado somente após a entrega ao solicitante da licença
requerida.
Art. 5°. O licenciamento de atividades efetiva e potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental,
conforme legislação e a critério da SEMACE, dependerá
da elaboração, por parte do empreendedor, do competente
Estudo de Impacto Ambiental e respectivo RIMA ou outro
estudo ambiental, para obtenção das Licenças Prévia, de
Instalação e de Operação.
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§ 1°. No licenciamento de atividades sujeitas à realização
do EIA/RIMA, ou outros estudos ambientais, além da remuneração devida para obtenção das respectivas Licenças,
caberá, igualmente, ao empreendedor, arcar com os custos
operacionais referentes à realização de audiência pública e
ainda aquelas referentes à análise e vistoria técnicas, observada
a fórmula abaixo:
P = 100 + [A x (B x C) + (D x E)] + F
Onde:
P = Preço global expresso em UFIR
A = Quantidade de técnicos envolvidos na análise
B = Despesas com viagem na seguinte escala: (referencial
- Fortaleza)
Até 200 Km - 305,90 UFIR
> 200 Km < 400 Km - 349,60 UFIR
> 400 Km - 393,30 UFIR
C = Quantidade de viagens previstas
E = Quantidade de Consultores
F = Câmara Técnica correspondente a 1000 UFIR
§ 2°. Os custos de análise EIA/RIMA ou outros estudos
ambientais deverão ser quitados pelo empreendedor no ato
da protocolização dos mesmos junto à SEMACE.
§ 3°. O não pagamento do valor das taxas definidas no caput
deste artigo, após a execução dos serviços, implicará na notificação ao requerente concedendo o prazo de 05 (cinco) dias
para o pagamento do respectivo, sob pena de ser procedida
a cobrança judicial do débito.
Art. 6°. Serão também objeto de cobrança:
a) Os serviços técnicos referentes à consulta prévia, que
consiste na emissão de diretrizes ambientais através do Parecer Técnico, exigível na fase de planejamento do projeto,
que venha a se enquadrar como potência ou efetivamente
poluidor ou degradador do ambiente;
b) Os demais serviços constantes no Anexo I desta
Portaria.
Art. 7°. Ficam isentas de pagamento das taxas referidas nesta
Portaria, s microempresas devidamente inscritas no Cadastro
Geral da Fazenda, da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, de acordo com os termos da Lei n.° 12.539, de 27.12.95,
apresentando cópia autenticada da referida inscrição no ato
da protocolização de solicitação de licença e serviços junto
à SEMACE.
Art. 8°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogando-se os dispostos em contrário, em especial
a Portaria n.° 201, de 22 de julho de 1996.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, em 13 de outubro de 1999
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE
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ANEXO I
Os preços para análise de pedidos de LICENÇA PRÉVIA (LP), de INSTALAÇÃO (LI), de OPERAÇÃO (LO) e demais
serviços prestados pela SEMACE serão cobrados da seguinte forma:
TAXA DE PROTOCOLO PARA SOLICITAÇÃO DE LICENÇAS E SERVIÇOS
ATIVIDADE

UFIR

Construção Civil em Unidade Unifamiliar
Demais Taxas Cobradas pela SEMACE
Natureza
do Empreendimento

30
174,80
Porte

Coeficiente (UFIR)
LP
LI
LO

Até 10 ha
> 10 < 50 ha
> 50 < 100 ha
Superior a 100 ha

174,80
262,20
349,60
437,00

349,60
524,40
699,20
874,00

Pesquisa e Extração Mineral

Até 05 ha
> 05 < 10 ha
> 10 < 30 ha
> 30 < 50 ha
> 50 < 100 ha
> 100 < 300 ha
Superior a 300 ha

174,80
262,20
349,60
437,00
524,40
611,80
690,20

349,60 524,40
437,00 611,80
524,40 699,20
611,80 786,60
699,20 874,00
786,60 961,40
974,00 1.048,80

Salina e Aquicultura

Até 10 ha
> 10 < 50 ha
> 50 ha

174,80 174,80 174,80
174,80 262,20 349,60
349,60 437,00 524,40

Até 100 unid. Hab.
> 100 < 500
> 500 < 1000
> Superior a 1000

174,80 349,60
262,20 524,40
349,60 699,20
437,00 874,00

Parcelamento do Solo

Conjunto Habitacional

Construção Civil em Área de
Interesse Ambiental (Unidade
Unifamiliar)
Construção Civil em Área de
Interesse Ambiental (Unidade
Multifamiliar)
Outras Atividades, Obras ou
Empreendimentos Modificadores
Ambiente

Até 50 m2
> 50 < 150 m2
> 150 m2
Até 100 m2
> 100 < 200 m2
> 200 m2
Até 0,5 ha
> 0,5 < 03 ha
> 3 < 10 ha
> 10 < 30 ha
>30 ha

-

-

30,00 30,00
100,00 100,00
349,60 349,60
174,80 174,80 174,80
262,20 349,60 349,60
349,60 611,80 611,80
174,80
437,00
611,80
786,60
874,00

349,60 437,00
524,40 611,80
699,20 786,60
874,00 961,40
1.048,80 1.136,20
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NATUREZA DO EMPREENDIMENTO - INDÚSTRIA
Atividades Poluidoras (Coeficiente UFIR)
Pequeno
Porte
Nível de Poluição
Peq. Med. Alto
LP
LI
LO

Médio
Porte
Nível de Poluição
Peq. Med. Alto

174,80 262,20 349,60
174,80 437,00 524,40
174,80 349,60 437,00

Grande
Porte
Nível de Poluição
Peq. Med . Alto

437,00 524,40 611,80
874,00 1.048,80 1.311,00
699,20 874,00 1.136,20

Excepcional

524,40 611,80 699,20
1.048,80 1.311,00 1.573,20
874,00 1.048,80 1.311,00

1.311,00
1.784,00
1.573,00

Obs: A atividade poluidora será enquadrada pelo parâmetro de maior dimensão entre os parâmetros disponíveis no processo do requerimento.
Classificação das Indústrias Segundo o Porte (Coeficiente UFIR)
Parâmetros de Avaliação
Porte do
Empreendimento

Área
Construída
(Total m2)

Capital
(UFIR)

Pequena
Média
Grande
Excepcional

= 2.000
> 2.000 < 10.000
> 10.000 < 40.000
> 40.000

< 600
> 600 < 8.000
> 8.000 < 80.000
> 80.000

Obs: A microempresa é dispensada desta taxa.
Natureza do Empreendimento

(Coeficiente UFIR)

Bacteriológica
Físico-Química
Despejo Simples
Despejo Industrial

34,96
52,44
34,96
122,36

Índice de Fumaça para Veículos Inspecionados
Consulta Prévia
Recarimbamento do Processo
2ª Via de Licença Expedida
Declaração / Certificado / Autorização
Relatório Técnico
Laudo Técnico
Estabelecimentos que Comercializam Agrotóxicos
Cadastro de Produtos Agrotóxicos

43,70
174,80
174,80
174,80
87,40
174,80
174,80
174,80
262,20

N° de Empregados
< 50
> 50 < 100
> 100 < 1.000
> 1.000
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PORTARIA Nº 159/2002,
DE 02 DE AGOSTO DE 2002.

Dispõe sobre o cadastramento de profissionais e empresas
submetido à análise da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, regulamenta a Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA nº 08, de 1º de
outubro de 1996 e dá providências.
A SUPERINTENDENTE DA SEMACE, no uso de suas
atribuições legais, nomeada por ato do Governador do Estado
do Ceará, publicado no D.O.E em 17.05.2002, de acordo
com as disposições do art. 9º, III e art. 20 da Lei Estadual
nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, e art. 8º da Lei nº
12.274, de 05 de abril de 1994, tendo em vista a Resolução
COEMA Nº 08, de 1º de outubro de 1996,
RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer os critérios para a efetivação do cadastro
de consultores, como condição para apresentação dos estudos
ambientais a serem submetidos à análise da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente.
Art. 2º. Para efetivação do cadastro de consultores, pessoas físicas
ou jurídicas, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Curriculum Vitae comprovado;
II - Prova de habilitação legal junto ao Conselho Profissional
respectivo;
III - Atestado(s) de participação em estudos ambientais,
caso tenha.
Art. 3º. Caberá ao setor de atendimento ao cliente da SEMACE o recebimento dos pedidos de cadastramento, submetendo-os posteriormente à comissão de análise de cadastro,
que emitirá parecer deferindo ou não os referidos pedidos,
sujeitando-os à aprovação do(a) Superintendente.
§ 1º. A comissão de análise de cadastro será criada por ato
do(a) Superintendente da SEMACE.
§ 2º. O cadastro a que se refere este artigo, deverá ser renovado anualmente.
Art. 4º. Os estudos ambientais compreendem dentre outros,
os seguintes documentos técnicos:
I - Laudos e projetos;
II - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
ao Meio Ambiente - EIA/RIMA;
III - Plano de Controle Ambiental - PCA;
IV - Relatório de Controle Ambiental - RCA;
V - Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD;
VI - Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA;
VII - Plano de Controle e Monitoramento Ambiental
– PCMA;

VIII - Relatório de Monitoramento;
IX - Relatório de Avaliação Ambiental - RAA;
X - Avaliação de Impacto Ambiental - AIA;
XI - Relatório Ambiental Simplificado - RAS;
XII - Acervo técnico dos trabalhos.
§ 1º. Cada estudo ambiental deverá ser elaborado por
profissional ou equipe técnica multidisciplinar, com habilitação profissional nas áreas estudadas, apresentando
a assinatura de todos os componentes da referida equipe,
quando necessário.
§ 2º. A SEMACE exigirá Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART da pessoa jurídica e do profissional responsável
pela elaboração do estudo ambiental, que sejam registrados
junto ao CREA. Para os demais conselhos de classe profissional será requerido documento
similar.
Art. 5º. Somente poderá ser analisado o estudo ambiental
cujo autor esteja devidamente cadastrado junto à SEMACE,
sendo o mesmo domiciliado ou não no território cearense.
Art. 6º. O currículo e atestado referidos no art.2º, bem como
o estudo ambiental desenvolvido em outro idioma deverão
estar traduzidos e assinados pelos autores, e deverão ser
apresentados em quantas vias forem necessárias e exigidas
pela SEMACE.
Art. 7º. Caso o estudo apresentado venha a ser rejeitado pela
SEMACE será expedido ofício, juntamente com Parecer Técnico respectivo, ao empreendedor responsável pela atividade
consignando o prazo de até 60 (sessenta) dias, para correção
ou apresentação de novo estudo.
Art. 8º. Na análise do estudo ambiental apresentado pelo
consultor, pessoa físicas ou jurídica, poderão ser atribuídas
infrações leves e graves, na seguinte ordem:
I - a infração leve é caracterizada pela negligência ou imperícia
dos profissionais, por terem os estudos:
a) informações insuficientes;
b) falta de ART’s ou documento similar conforme exigência
do § 2º do art. 4º desta Portaria;
c) falta de assinatura do profissional;
d) incorreções ortográficas, cartografias inelegíveis ou sem
escalas ou em desacordo com as características da área;
e) fotocópias ilegíveis;
f ) ausência de indicação de fonte doutrinária utilizada;
II - a infração grave é caracterizada pelo dolo, haja vista a
verificação no estudo ambiental de:
a) violação ou inadequação de quaisquer informações e/ou
projetos técnicos às normas legais e diretrizes técnicas da
SEMACE;
b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que
subsidiaram o parecer técnico da SEMACE para controle
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e/ou monitoramento, expedição de licença ou autorização
ambiental.
§ 1º. Também será considerada infração grave aquele ato que
resulte de posicionamento técnico expresso da consultoria
e/ou profissional que incida em dados ambientais à saúde
pública, poluição e/ ou degradação, conforme estabelece a
legislação ambiental.
§ 2º. Caso seja verificada qualquer inadequação dos trabalhos, a comissão de análise de cadastro prevista no §1º do
art.3º da presente portaria, emitirá parecer que subsidiará a
decisão de advertência, suspensão ou anulação do cadastro,
a ser submetido à (ao) Superintendente da SEMACE.
Art. 9º. Para garantia da qualidade do trabalho apresentado
pelo consultor cadastrado, será procedida a aplicação das
seguintes medidas:
I - infração leve:
a) se o estudo estiver inadequado será expedido ofício juntamente com parecer técnico ao empreendedor consignando
prazo para correção ou apresentação de novo estudo;
b) quando da devolução na terceira versão solicitada ou da
complementação por 02 (duas) vezes sobre o mesmo estudo ambiental, será o consultor ou empresa de consultoria
advertida da infração e concedido o prazo de 10 (dez) dias
para defesa;
c) em duas advertências motivadas pela verificação de infração leve cometida pela consultoria, serão suspensos por 03
(três) meses do rol de cadastro da SEMACE a empresa ou
consultor infrator;
II - infração grave:
a) na infração grave verificada, a SEMACE fará o acionamento da consultoria, consignando o prazo máximo de 10 (dez)
dias para defesa, com a emissão de advertência e devolução
oficial do trabalho técnico;
b) em 02 (duas) advertências motivadas pela verificação de
infração grave cometida pela consultoria, serão suspensos por
12 (doze) meses do rol de cadastro da SEMACE a empresa
e/ou consultor infrator;
c) na verificação de terceira infração grave cometida será
anulado o cadastro da empresa, de seu represente legal, bem
como de seu responsável técnico.

Art. 11. Os prazos consignados no artigo anterior ficarão
suspensos quando da devolução dos estudos ambientais
inadequados, reiniciando a contagem a partir da entrega dos
estudos ambientais corrigidos ou complementados.
Art. 12. Computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento, considerando prorrogado
para o primeiro dia útil quando o vencimento recair em dias
que não houver expediente no órgão.
Art. 13. Esta portaria entrará em vigor a partir da data de
sua publicação.
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, em Fortaleza, 02 de agosto de 2002.
Michele Mourão Matos
SUPERINTENDENTE
Registre-se publique-se e cumpra-se.

***

RESOLUÇÃO Nº 08, DE 01 DE OUTUBRO DE 1996.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no uso
das atribuições previstas na Lei n° 11.411, de 28 de dezembro
de 1987, com as alterações introduzidas pela Lei n° 12.274,
de 05 de abril de 1994 e no seu Regimento Interno, e
CONSIDERANDO que a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
1981, institui o registro obrigatório ao Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;
CONSIDERANDO que a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 001/96, estabelece
que o Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA serão realizados
por equipe multidisciplinar habilitada, sem nenhum vínculo
com o proponente do Projeto;

Parágrafo único. A anulação do cadastro incide na impossibilidade de apresentar estudos ambientais junto à SEMACE
por um período de 03 (três) anos.

CONSIDERANDO que os outros estudos ambientais exigidos pela SEMACE devem ser elaborados por consultores
ou equipes técnicas cadastradas junto à este Órgão Estadual
do Meio Ambiente;

Art. 10. A partir da data de protocolização junto à SEMACE
do estudo exigido contar-se-á o prazo para análise pela equipe
técnica da SEMACE, da seguinte forma:
I - de até 06 (seis) meses para EIA/RIMA;
II - de até 03 (três) meses para os demais estudos
ambientais.

CONSIDERANDO que o EIA/RIMA e outros estudos
ambientais devem ser apresentados de forma objetiva e
clara nas suas conclusões, de modo a permitir a análise e
compreensão não somente pelos analistas, mas por técnicos
e membros deste Conselho, bem como pela população como
um todo;
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CONSIDERANDO que a SEMACE, na qualidade de Secretaria Executiva do COEMA, é a responsável pela análise
e interpretação do EIA/RIMA, inclusive na avaliação precisa
dos impactos ambientais do empreendimento; e
CONSIDERANDO que a equipe de análise da SEMACE não
cabe a tarefa de ficar solicitando informações complementares,
nem tampouco aguardando que dados, anteriormente solicitados no termo de referência, lhe sejam enviados fora do prazo;

Parágrafo único. Os valores das licenças, análises, cadastros
e outras taxas de serviços, serão fixadas por portaria do Superintendente da SEMACE.
Art. 7°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial do Estado.
ADOLFO DE MARINHO PONTES
Presidente do COEMA

***

RESOLVE:
Art. 1°. O Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, solicitados pela
SEMACE, deverão ser executados por equipe multidisciplinar qualificada e devidamente cadastrada no Departamento
Técnico - DETEC, da SEMACE.
§ 1°. Qualquer outro estudo ambiental solicitado pela SEMACE deverá ser executado por empresa de consultoria ou
profissional, cadastrados junto a SEMACE e habilitados
junto ao Conselho profissional respectivo, devendo ser apresentada a anotação de responsabilidade técnica específica.
§ 2°. O cadastro a que se refere este artigo deverá ser renovado anualmente e conter o currículo detalhado da empresa
responsável, assim como de sua equipe técnica.
Art. 2°. Caberá a Diretoria da SEMACE analisar o pedido de
cadastro e aprovar ou não seu registro no DETEC, através
de decisão fundamentada.
Parágrafo único. Da decisão da SEMACE, caberá recurso
no prazo de 10 (dez) dias ao Conselho Estadual do Meio
Ambiente (COEMA).
Art. 3°. Qualquer empreendedor, do setor público ou privado, deverá consultar o cadastro da SEMACE, antes de
contratar a elaboração de estudo de impacto ambiental de
projeto de obra ou serviço.
Art. 4°. No caso do empreendedor optar por contratar Consultorias de outro Estado, estas deverão apresentar, antes da
elaboração do EIA/RIMA, certificado expedido pelo órgão
integrante da ABEMA, atestando sua qualificação e idoneidade para executar a tarefa.
Art. 5°. No ato da entrega do termo de referência, a SEMACE
fixará o prazo para entrega do estudo ambiental exigido.
Art. 6°. Além do valor correspondente à concessão de licenças, a SEMACE fica autorizada a cobrar do empreendedor,
adiantadamente, a análise do EIA/RIMA, com o fito de se
for o caso, contratar especialistas de fora de seus quadros para
auxiliarem neste mister.

RESOLUÇÃO Nº 20,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no uso
das suas atribuições que lhe conferem os art. 2°, item 2, da
Lei n° 11.411, de 28.12.87 e o art. 2°, VII, do Decreto n°
23.157, de 08.04.94;
CONSIDERANDO o disposto no art. 9°, III, da lei n°
11.411, de 28.12.87, e art. 6° da Resolução CONAMA n°
237, de 19.12.97;
Considerando a necessidade de dotar os municípios de meios
técnicos e administrativos adequados ao licenciamento ambiental e à fiscalização de atividades de impacto local, com
vistas a integrar e fortalecer a gestão ambiental nas diversas
regiões do Estado;
RESOLVE:
Art. 1°. Os municípios que disponham de sistema de gestão
ambiental poderão celebrar com o Estado, através da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, com
a intervenção da Secretaria do Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente - SDU, convênio de cooperação técnica
e administrativa, com a finalidade de que o licenciamento
ambiental das atividades de impacto local e a correspondente
fiscalização sejam realizados pela esfera municipal, em harmonia com as normas e princípios que regem o Sistema Nacional
do Meio Ambiente, instituído pela Lei Federal n° 6.938, de
31 de agosto de 1981, como também, o dispositivo do art.
6° da Resolução CONAMA n° 237, de 19.12.97.
Art. 2°. O sistema de gestão ambiental a que se refere o artigo
anterior caracteriza-se pela existência de:
I - Política Municipal de Meio Ambiente prevista em lei
orgânica ou legislação específica;
II - Conselho Municipal de Meio Ambiente, instância colegiada e deliberativa de gestão ambiental, com representação
da sociedade civil organizada paritária à do Poder Público e
possuir em seu quadros ou à sua disposição profissionais legalmente habilitados para dirimir sobre as questões ambientais;
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III - órgão técnico-administrativo na estrutura do Poder
Executivo municipal com atribuições específicas ou compartilhadas na área de meio ambiente;
IV - Sistema de licenciamento ambiental que preveja:
a) a análise técnica pelo órgão descrito no inciso III;
b) a concessão das licenças ambientais pela instância colegiada
prevista no inciso II;
c) indenização dos custos de análise ambiental, nos moldes
do art. 13, da Resolução CONAMA n° 237, de 19.12.97;
V - Sistema de Fiscalização Ambiental que preveja multas para
o descumprimento de obrigações de natureza ambiental;
VI - destinação ao Sistema Municipal Ambiental das receitas
geradas pelas ações previstas nos incisos IV, c, e V.
Art. 3°. As atividades passíveis de licenciamento pelos municípios conveniados são as classificadas como de pequeno
e médio porte, potencial poluidor/degradador de impacto
local, tais como:
I - panificadoras;
II - bares, restaurantes e estabelecimentos similares;
III - vias ou estradas dentro da área territorial do município
com resventimento primário;
IV - matadouros;
V - atividades ligadas a suinocultura, avicultura, etc.;
VI - torrefação de café;
VII - beneficiamento de arroz e milho;
VIII - renovadoras de pneus;
IX - metalúrgicas sem galvanização;
X - produção de rações para animais;
XI - outros.
Parágrafo único. O convênio de que trata esta Resolução
especificará as atividades cujo licenciamento ficará sob a
responsabilidade do município conveniado.
Art. 4°. Não serão objeto e licenciamento pelos municípios
conveniados as atividades cujos impactos ambientais ultrapassem seus respectivos limites territoriais.
Art. 5°. As atividades que estejam localizadas num raio de 10
km (dez quilômetros) em áreas circundantes às unidades de
conservação estaduais, ou que tenham impactos diretos com
essas áreas, serão licenciadas pela Superintendência Estadual
do Meio Ambiental - SEMACE, de acordo com a Resolução
CONAMA n° 013, de 06.12.90.
Art. 6°. Avaliando que os impactos ambientais diretos das
atividades objeto do pedido de licenciamento ultrapassam
os limites territoriais dos municípios conveniados, qualquer
dos legitimados para a propositura da ação civil pública de
que trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, bem como
os Conselhos de Meio Ambiente de municípios limítrofes
ou não, poderão provocar a Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE, a fim de que proceda com o
licenciamento ambiental.

Art. 7°. A celebração do convênio a que se refere esta Resolução será precedida de requerimento do Prefeito Municipal à
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
instruído com a documentação comprobatória dos incisos I a
VI do art. 2° desta Resolução, para a emissão de parecer a ser
submetido à prévia apreciação do Conselho Estadual do Meio
Ambiente - COEMA quanto à essas condições legais.
Art. 8°. Os casos não previstos nesta Resolução serão
dirimidos pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente
- COEMA.
Art. 9°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Francisco de Queiroz Maia Júnior
PRESIDENTE DO COEMA

***

RESOLUÇÃO Nº 01,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2000.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no
uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 2°, item 7,
da Lei n° 11.411, de 28.12.87 e art. 2°, VII, do Decreto n°
23.157, de 08.04.94;
CONSIDERANDO que as atividades, obras ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, no Estado
do Ceará, estão sujeitos ao licenciamento ambiental pela
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
conforme o art. 11 da Lei Estadual n° 11.411, de 28.12.87,
com alterações dadas pela Lei Estadual n.° 12.274, de
05.04.94;
CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais da
Publicidade e da Participação, que garantem a atuação e a
participação direta da coletividade nos processos de proteção do meio ambiente, tendo em vista a imposição não só
ao Poder Público, mas também à coletividade, o dever de
defendê-lo e preservá-lo;
RESOLVE:
Art. 1°. Determinar que, quando do recebimento da licença
ambiental emitida pela Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, o responsável pela atividade, obra
ou empreendimento deverá afixar na área, em local de fácil
visualização, durante as três fases da licença (prévia, de instalação e de operação), placa indicativa do licenciamento,
cujas características serão dispostas no Anexo Único desta
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RESOLUÇÃO Nº 07, DE 27 DE JULHO DE 2000.

Resolução.
Art. 2°. As atividades, obras ou empreendimentos divulgados
em propagandas comerciais, devidamente licenciados pela
SEMACE, deverão fazer constar em, no mínimo 20% (vinte
por cento) do espaço destinado às referidas propagandas e
durante as três fases da licença, a informação de estarem
regularizados ambientalmente, constando a discriminação
da fase, o número da licença, o nome do órgão expedidor e
a data de validade.
Art. 3°. A afixação da placa e a divulgação do licenciamento
ambiental nas propagandas comerciais são condicionantes
para que a licença ambiental emitida seja válida.
Art. 4°. Incorre em infração, ficando submetido às penalidades
definidas no art. 13 da Lei n° 11.411, de 28.12.87, com alterações, aquele que não afixar ou adulterar a placa de identificação,
indicativa do licenciamento ambiental da SEMACE, e que não
retirar a placa do local, quando esta estiver vencida.
Art. 5°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Fortaleza, 28 de fevereiro de 2000.
Francisco de Queiroz Maia Júnior
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

***

O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no uso
de suas atribuições que lhe confere o item 10 do art. 2º da
Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, c/c o inciso XI,
do art. 7º do Decreto nº 23.157, de 08 de abril de 1994,
Considerando que em seu art. 59, a Lei nº 5.194/66 diz
que: As firmas, associações, companhias, cooperativas, e
empresas em geral, que se organizem para executar obras
ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei,
só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o
competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o
dos profissionais do seu quadro técnico,
Considerando que em seu Art. 55, a Lei nº 5.194/66, diz
que: Os profissionais habilitados na forma estabelecida
nesta Lei só poderão exercer a profissão após o registro no
Conselho Regional sob cuja jurisdição se achar o local de
sua atividade,
Considerando, finalmente, o que dispõe a Lei nº 6.496, de
7 de dezembro de 1977, em seus artigos 1º e 2º: todo contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação
de quaisquer serviços profissionais, referente a Engenharia,
Arquitetura, e a Agronomia, fica sujeito a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); A ART define para os efeitos
legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia, arquitetura e agronomia.
RESOLVE,

RESOLUÇÃO Nº 03,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2000.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no uso
das sua atribuições que lhe confere o item 10 do art. 2º, da
Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1.987, c/c o inciso XI,
do art. 7º do Decreto nº 23.157, de 08.04.94;
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar, o Parecer Técnico da SEMACE Nº 88/2000
- NUCAM/COPAM, que estabelece critérios para elaboração
de estudos ambientais exigíveis na implantação de Minidistritos Industriais no Estado do Ceará.
Art. 2º. Está Resolução em vigor na data de sua publicação.
Francisco de Queiros Maia Júnior
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

***

Art. 1º. Seja exigido dos profissionais prestadores de serviços nos
processos envolvendo estudos ambientais, tais como EIA/RIMA,
RCA, PCA, PRAD... etc, e que sejam ligados ao sistema CONFEA/CREA, prova de registro ou visto no CREA/CE.
Art. 2º. Sejam exigidas das empresas participantes de processo licitatório prova de registro ou visto no CREA/CE,
constando a exigência nos editais assim como o registro da
ART do contrato resultante da Licitação.
Art. 3º. Sejam exigidas as ART´s - Anotações de Responsabilidade Técnica - dos projetos de estudos Ambientais
submetidos a análise da SEMACE.
Art. 4º. Sejam exigidas as respectivas ART´s dos projetos de
terceiros submetidos à análise e aprovação da SEMACE.
Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Francisco de Queiroz Maia Júnior
PRESIDENTE DO COEMA

***
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RESOLUÇÃO Nº 08, DE 15 DE ABRIL DE 2004.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 2º, itens 2, 6 e 7, da
Lei Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, bem
como o art. 2º, inciso VII, do Decreto Estadual nº 23.157,
de 08 de abril de 1994;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Federal nº
99.274, de 06 de junho de 1990, que regulamenta a Lei
Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, com as modificações posteriores, a qual define a Política Nacional do Meio
Ambiente e dá outras providências;
CONSIDERANDO que as atividades, obras ou empreendimentos potencialmente utilizadores de recursos ambientais
no Estado do Ceará estão sujeitos ao licenciamento ambiental
gerido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
– SEMACE, conforme disposição da Lei Estadual nº 11.411,
de 28 de abril de 1987 e suas modificações posteriores;
CONSIDERANDO os dispositivos da Lei Estadual nº
12.488, de 13 de setembro de 1995, que dispõe sobre a
Política Florestal do Ceará, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 24.221, de 12 de setembro de 1996;
CONSIDERANDO o disposto no art. 13 da Resolução
CONAMA n 237, de 19 de dezembro de 1997, o qual
determina que “o custo de análise para obtenção da licença
ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo legal,
visando o ressarcimento, pelo empreendedor, das despesas
realizadas pelo órgão ambiental competente”;
CONSIDERANDO a necessidade de revisão dos critérios e
parâmetros outrora aplicados aos processos de licenciamento e autorização ambiental no Estado do Ceará, e ainda, a
atualização de valores dos custos e das análises dos estudos
solicitados pela SEMACE para obtenção da licença e autorização ambiental; e
CONSIDERANDO a necessidade de modernizar e assegurar
a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Utilizadoras de Recursos Ambientais
no Estado do Ceará;
RESOLVE:
Art. 1°. Instituir os critérios de remuneração dos custos
operacionais e de análise do licenciamento e autorização
ambiental de atividades modificadoras do meio ambiente
no território do Estado do Ceará, na forma dos Anexos I,
II, III e IV, integrantes deste instrumento.
Art. 2º. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental a construção, instalação, ampliação, modificação e funcionamento
de estabelecimentos, empreendimentos, obras e atividades

utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e/ou
potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental, sem prejuízo de outras
licenças exigíveis, conforme previsão do Anexo I desta Resolução
- Lista de Atividades Passíveis de Licenciamento Ambiental no
Estado do Ceará, com classificação pelo Potencial Poluidor-Degradador –PPD, sem prejuízo de outras atividades estabelecidas
em normatização específica.
§ 1º. O Potencial Poluidor-Degradador do empreendimento,
obra ou atividade objeto do licenciamento ou autorização ambiental classifica-se como Pequeno(P), Médio(M) ou Alto(A).
§ 2º. O licenciamento ambiental de que trata esta Resolução
compreende as seguintes licenças:
I – Licença Prévia (LP), concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem
atendidos nas próximas fases de sua implementação. Terá
prazo de validade igual a 1(um) ano;
II – Licença de Instalação (LI), autoriza o início da instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as
especificações constantes dos planos, programas e projetos
executivos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem
motivo determinante. Terá prazo de validade máximo igual
a 2(dois) anos;
III – Licença de Operação (LO), autoriza a operação da atividade, obra ou empreendimento, após a verificação do efetivo
cumprimento das exigências das licenças anteriores (LP e
LI), bem como do adequado funcionamento das medidas de
controle ambiental, equipamentos de controle de poluição e
demais condicionantes determinados para a operação. Deverá
considerar os planos de controle ambiental e terá prazo de
validade mínima de 01 (um) ano e máxima de 03 (três) anos,
de acordo com o Potencial Poluidor-Degradador.
§ 3º. Será exigida alteração da Licença, condicionada à existência de Licença de Instalação (LI) ou Licença de Operação
(LO), observando, ainda, o seu respectivo prazo de validade,
quando porventura ocorrer modificação no contrato social
da empresa, empreendimento, atividade ou obra, ou qualificação de pessoa física.
§ 4º Será igualmente exigida a alteração da Licença, nos
termos do parágrafo anterior, no caso de ampliação ou alteração do empreendimento, obra ou atividade, obedecendo à
compatibilidade do processo de licenciamento em suas etapas
e instrumentos de planejamento, implantação e operação
(roteiros de caracterização, plantas, normas, memoriais,
portarias de lavra), conforme exigência da SEMACE.
§ 5º. A Licença de Instalação e Operação (LIO) será concedida para autorização ou regularização da implantação de
projetos de assentamento de reforma agrária e de carcinicultura, observadas, respectivamente, a Resolução CONAMA
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n 289, de 25 de outubro de 2001 e a Resolução COEMA n.
02, de 27 de março de 2002, consoante às especificações do
projeto básico, medidas e condições de controle ambiental
estabelecidas pelo órgão ambiental. O prazo de validade da
licença será estabelecido no cronograma operacional, não
ultrapassando o período de 03 (três) anos.
§ 6º. A Licença Simplificada (LS), será concedida exclusivamente quando se tratar da localização, implantação e
operação de empreendimentos ou atividades de porte micro,
com pequeno potencial poluidor-degradador e cujo enquadramento de cobrança de custos situe-se nos intervalos de
A, B ou C, constantes da Tabela n. 01 do Anexo III desta
portaria. Constando da Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação/Operação (LIO). O prazo de validade ou renovação
desta licença será estabelecido no cronograma operacional,
não extrapolando o período de 02 (dois) anos.
§ 7º. Para o exercício de atividade-meio voltada à consecução
finalística da licença ambiental, bem como para a atividade
temporária ou para aquela que, pela própria natureza, seja
exauriente, a SEMACE poderá conferir, a requerimento do
interessado, Autorização Ambiental (AA), a qual deverá ter
o seu prazo estabelecido em cronograma operacional, não
excedendo o período de 01 (um) ano.
§ 8º. Caso o empreendimento, atividade, pesquisa, serviço
ou obra de caráter temporário exceda o prazo estabelecido
no parágrafo anterior, de modo a configurar situação permanente, serão exigidas as licenças ambientais correspondentes,
em substituição à Autorização Ambiental expedida.
§ 9º. As licenças ambientais serão expedidas pela SEMACE,
com observância dos critérios e padrões estabelecidos nos
anexos desta resolução e, no que couber, das normas e padrões
estabelecidos pela legislação federal e estadual pertinentes.
§ 10. A requerimento do interessado, pago o valor correlato,
a SEMACE poderá emitir 2ª via de licença ambiental.
§ 11. Em caso de expedição de licença ambiental para
regularização de empreendimentos ou atividades em operação sem licença, o valor cobrado a título de licenciamento
corresponderá à soma algébrica do valor correspondente ao
requerimento de Licença Prévia – LP, Licença de Instalação
– LI e Licença de Operação – LO.
§ 12. Na hipótese de empreendimentos a serem instalados
em áreas parceladas que possuam
licenciamento prévio, caso não se verifique mudança no
projeto apresentado para obtenção da licença original, o licenciamento será iniciado a partir da licença de instalação.
§ 13. A modificação da atividade ou do empreendimento,
inclusive no que se refere a seu estado jurídico, onde se inclui,
dentre outros aspectos, porte, tamanho, tipo de atividade,
titularidade, controle societário, capital social e domicílio,
deverá ser solicitada à SEMACE, obedecendo a compati-

bilização do processo de licenciamento com as etapas de
planejamento, implantação e operação.
§ 14. Nos empreendimentos que, por sua natureza, dispensem a Licença de Operação, a Licença de Instalação respectiva
será renovada enquanto o empreendimento estiver sendo negociado, observados os limites constantes da legislação federal.
§15. Caberá ao Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, por proposta da SEMACE, a apreciação do parecer
técnico da SEMACE, acerca da viabilidade de atividades ou
empreendimentos causadores de significativa degradação
ambiental para os quais for exigido Estudo de Impacto
Ambiental e respectivo Relatório – EIA/RIMA.
§ 16. Os interessados na obtenção de quaisquer das licenças
ou autorizações ambientais, ou mesmo de eventuais renovações, deverão apresentar Certidão Negativa de Débito
Ambiental - CNDA no âmbito estadual.
Art. 3º. O pedido de licença deverá ser encaminhado à SEMACE mediante requerimento padrão da parte diretamente
interessada ou seu representante legal, exigido o instrumento
procuratório com firma reconhecida, acompanhado da documentação discriminada na Lista de Documentos, Check List,
fornecida por este Órgão e o comprovante de recolhimento do
custo relacionado à solicitação de Licenças e Serviços, sem prejuízo de outras exigências a critério deste Órgão Ambiental.
Art. 4°. Os valores dos custos operacionais a serem pagos pelos
interessados para a realização dos serviços concernentes à análise e expedição de Licença Prévia (LP), de Instalação (LI), de
Operação (LO), de Instalação e Operação (LIO) e Autorização
Ambiental (AA), encontram-se definidos conforme o Porte e
o Potencial Poluidor-Degradador – PPD do empreendimento
ou atividade disposto no Anexo III desta Resolução, correspondendo ao resultado da multiplicação dos respectivos coeficientes pelo valor da Unidade Fiscal de Referência – UFIRCE,
ou outro índice legal que venha a substituí-lo.
§ 1º. Cada uma das licenças mencionadas no caput terá seu
valor próprio, independentemente do empreendimento ou
atividade já estar operando.
§ 2º. Havendo necessidade da solicitação de mais de uma licença, seus custos poderão ser cobrados cumulativamente.
§ 3º. Eventual indeferimento do pedido de licença, por
parte da SEMACE, por conta da reprovação de Estudo de
Impacto Ambiental – EIA, ou respectivo RIMA, ou ainda
de outros estudos ambientais exigidos, será comunicado
ao requerente via ofício, com aviso de recebimento – AR,
não implicando, em nenhuma hipótese, na devolução da
importância recolhida.
§ 4º. O interessado terá 30 (trinta) dias, a contar do recebi-
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mento do ofício indicado no parágrafo anterior, para manifestar seu interesse na continuidade do feito, propondo-se,
de acordo com o caso, à apresentação de novos estudos, sob
pena de arquivamento.
Art. 5º. A classificação do porte dos empreendimentos, obras
ou atividades será determinada em 5 (cinco) grupos distintos,
conforme critérios estabelecidos nos Anexos II e III desta
Resolução, a saber:
a) Micro;
b) Pequeno:
c) Médio;
d) Grande; e
e) Excepcional.
§ 1°. O enquadramento do empreendimento, obra ou atividade, segundo o porte, referido no parágrafo anterior, para
efeito de cobrança de custos, far-se-á a partir dos critérios de
classificação constantes dos Anexos II e III desta Resolução.
§ 2°. A cobrança dos custos de análise técnica de licenciamento pela SEMACE varia no intervalo fechado [A – P], e no
intervalo [A – U] no caso de autorizações, ambos conforme
a tabela do Anexo III desta Resolução.
§ 3°. Verificadas divergências de ordem técnica nas informações prestadas pelo requerente do licenciamento ou autorização que importem na elevação dos custos correlatos, deve
a diferença constatada ser quitada antes da manifestação da
SEMACE sobre o pedido formulado.
§ 4º. A comunicação da diferença será feita pela SEMACE através
do envio de notificação ao interessado, com aviso de recebimento
– AR, na qual constará o prazo para a quitação da diferença, o
que se fará através de boleto bancário expedido pelo Núcleo de
Gerenciamento e Atendimento – NUGA da SEMACE.
Art. 6°. A licença terá validade pelo prazo nela fixado, podendo ser renovada, a requerimento do interessado, protocolizado em até 120 (cento e vinte) dias antes do término de sua
validade, de acordo com os limites e critérios estabelecidos
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
§ 1º. A renovação obedecerá a idêntico procedimento adotado
para fins de sua obtenção, inclusive no tocante aos custos.
§ 2º. Expirado o prazo de validade da licença sem que seja
requerida a sua renovação ficará caracterizada infração ambiental, estando sujeito o infrator às penas previstas em lei,
observados o contraditório e a ampla defesa.
§ 3º. Serão retirados os efeitos da licença plenamente vigente,
quando for constatada a reforma, ampliação, mudança de
endereço, modificação no contrato social da empresa, alteração na natureza da atividade, empreendimento ou obra, bem
como alteração da qualificação de pessoa física ou jurídica

sem prévia comunicação à SEMACE, caracterizando-se,
conforme o caso, infração ambiental.
§ 4º. Observados o contraditório e a ampla defesa, a cassação
da licença indicada no parágrafo anterior será formalizada
através da publicação de extrato da decisão respectiva na
imprensa oficial, sendo ainda comunicada ao interessado
mediante envio de ofício com aviso de recebimento – AR.
§ 5º. Da mesma forma, será cassada a licença quando o
exercício da atividade, empreendimento ou obra estiver em
desacordo com as normas e padrões ambientais, seguida a
orientação constante de parecer, relatório técnico, termo de
referência ou qualquer outro documento informativo que a
SEMACE oficialize ao conhecimento do interessado.
Art. 7º. A concessão de Licença Prévia será condicionada à
apresentação, pelo interessado, de certidão expedida pelo
Município, declarando que o local e o tipo de empreendimento estão em conformidade com a legislação aplicável ao
uso e ocupação do solo.
Parágrafo único. Sendo o caso, será exigida ainda a outorga provisória para o uso de água, emitida pelo órgão competente.
Art. 8º. No licenciamento de atividades que dependam da
realização do EIA/RIMA ou de outros estudos ambientais,
além dos custos devidos para obtenção das respectivas licenças, caberá ao empreendedor arcar com os custos operacionais referentes à realização de audiências públicas, análises e
vistorias técnicas complementares, além de outros serviços
oficiados pela SEMACE que se fizerem necessários.
Art. 9º. Serão também objeto de cobrança:
a) os serviços técnicos referentes à consulta prévia, a qual
consiste na emissão de diretrizes ambientais através de Parecer
ou Relatório, exigível na fase de planejamento do projeto ou
decorrente da liberalidade do interessado;
b) as Certidões Negativas de Débitos Ambientais; e
c) outros serviços constantes no Anexo IV desta Resolução.
Art. 10. Ficam isentas de pagamento das taxas referidas nesta
Portaria, microempresas devidamente inscritas no Cadastro
Geral da Fazenda, da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, conforme disposto na Lei nº 11.529/88, de 30 dezembro
de 1998, Lei nº 13.298, de 2 de abril de 2003 e Decreto nº
27.070, de 28 de maio de 2003.
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Ouvidoria-Geral e Meio Ambiente, em Fortaleza, 16 de abril de 2004.
José Vasques Landim
Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente
– COEMA
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Anexo I
LISTA DE ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO DO CEARÁ
CLASSIFICAÇÃO PELO POTENCIAL POLUIDOR – DEGRADADOR
CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
01.00 AGROPECUÁRIA
01.01 Criação de Animais – Sem Abate (avicultura, 			
ovinocultura, caprinocultura, suinocultura,
bovinocultura, escargot, ranicultura, etc.)
01.02 Cultivo de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares
01.03 Projetos Agrícolas 						
01.04 Projetos de Assentamentos e de Colonização 			
01.05 Projetos de Irrigação 						
01.06 Pequenos Projetos Agropecuários com valor
máximo 5000 UFIRCE 						
01.07 Registro de estabelecimento comercializador de
agrotóxicos 							
01.08 Cadastro de produtos agrotóxicos comercializados
no Estado 							
01.09 Controle de empresas prestadoras de serviço
utilizadoras de agrotóxicos (dedetizadoras) 			
10.10 Outros

PPD

AGRUPAMENTO NORMATIVO

M

AGROPECUÁRIA

P
M
M
M
P (AA)
M (AA)
A (AA)
A (AA)

Obs: Atividades sujeitas à Autorização Ambiental (AA). Caso possuam natureza permanente, será aplicada a Licença de Operação (LO).
02.00 AQÜICULTURA
02.01 	Carcinicultura 							
02.02 	Carcinicultura – Laboratórios de Larvicultura 			
02.03 Piscicultura 							
02.04 Piscicultura – Produção de Alevinos 				
02.05 Piscicultura – Criação de Peixes Ornamentais 			
02.06 Piscicultura – Pesque & Pague 					
7.07	Outros

M
M
M
M
P
M

AQÜICULTURA

03.00 COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PRODUTOS
03.01 Armazenamento Temporário de Resíduos das
Classes I – Perigoso ou A – Serviço de Saúde 				
A RESÍDUOS SÓLIDOS E PRODUTOS
03.02 Armazenamento Temporário de Resíduos
Diversos – Exceto Classes I e A 						
M
03.03 Aterro Industrial / Landfarming 					
A
03.04 Aterro Sanitário/Controlado 					
A
CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
03.05 Coleta e Transporte de Resíduos Agrícolas,
Comerciais, Urbanos e de Construção Civil 			
6.06 Coleta e Transporte de Resíduos Industriais
– Exceto Classes I e A 						
6.07 Coleta e Transporte de Resíduos Industriais
– Classes I e A 							
03.08 Coleta, Transporte e Descarte de Resíduos
Sólidos e Líquidos de Embarcações,
Plataformas de Petróleo, Terminais de

PPD
M (AA)
M (AA)
A (AA)

AGRUPAMENTO NORMATIVO
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CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
Distribuição de Combustíveis e Indústrias 				
03.09 	Co-Processamento de Resíduos 					
10.10 Transporte e Destinação de resíduos de
Esgotos sanitários, inclusive aqueles
provenientes de fossas 						
10.11	Disposição de resíduos especiais de
agroquímicos e suas embalagens usadas 				
10.12	Disposição de resíduos especiais de serviços
de saúde e similares 						
03.13 	Disposição Final de Resíduos Industriais 				
03.14 Incineração de Resíduos Sólidos 					
15.15 Tratamento de Resíduos Sólidos – Classes II e III 			
03.16 Transporte de Cargas Perigosas, Produtos
Perigosos ou Inflamáveis 						
03.17 Usina de Reciclagem/Triagem de Resíduos 			
03.18 	Outros

PPD
AGRUPAMENTO NORMATIVO
A (AA)
A
A (AA)
A (AA)
A (AA)
A (AA)
A (AA)
M
A (AA)
M

Obs: Atividades sujeitas à Autorização Ambiental (AA). Caso possuam natureza permanente, será aplicada a Licença de Operação (LO).
04.00 ATIVIDADES DIVERSAS
1.01	Outras atividades, obras ou empreendiMentos modificadores do Meio ambiente 				
P
ATIVIDADES DIVERSAS
04.02 	Recuperação de Áreas Contaminadas ou
Degradadas 								
M
04.03 Substituição de Equipamentos Industriais 				
M (AA)
04.04 Testes Pré-Operacionais 						
M (AA)
04.05 	Outros
Obs: Atividades sujeitas à Autorização Ambiental (AA). Caso possuam natureza permanente, será aplicada a Licença de Operação (LO).

05.00 ATIVIDADES FLORESTAIS
05.01 	Desmatamento – Limpeza de Terreno para
implantação de empreendimentos jo Agrossilvopastoril 		
05.05 Manejo Florestal 						
05.06 Manejo Simplificado – Atividade de Subsistência 			
05.07 Transporte de Matéria-Prima de Origem Florestal 			
05.08 Uso do Fogo Controlado 					
05.09 	Outros

M (AA)
M (AA)
P (AA)
P (AA)
A (AA)

Obs: Atividades sujeitas à Autorização Ambiental (AA). Caso possuam natureza permanente, será aplicada a Licença de Operação (LO).

06.00 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
06.01 	Desmembramento 						
06.02 Parcelamento / Loteamento 					
06.03 Unificação de Imóveis Rurais 					
06.04 	Outros

P
M
P

07.00 	BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS
07.01 Beneficiamento de Gemas 					
M
										
07.02 Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos 			
M
07.03 Britagem de Pedras 						
M
07.04 Fabricação de Produtos e Artefatos Cerâmicos 			
M

ATIVIDADES MOBILIÁRIAS

BENEFICIAMENTO DE
MINERAIS NÃO METÁLICOS
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CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
		PPD
07.05 Produção de Gesso 					
M
07.06 Produção de Telhas e Tijolos 				
M
07.07 Produção de Cal 					
M
07.08 Produção de Cimento 					
A
9.09	Outros
08.00 	BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
08.01 Beneficiamento de Algodão 				
M
									
08.02 Beneficiamento de Amêndoas de
Castanha de Caju A
08.03 Beneficiamento de Cera de Carnaúba 			
M
08.04 Beneficiamento de Fibras Vegetais 			
P
08.05 Beneficiamento de Frutas e de suas Polpas 		
M
08.06 Beneficiamento de Mandioca – Farinheira 		
A
08.07 Beneficiamento de Mandioca – Fecularia 			
A
08.08 Beneficiamento de Mel de Abelha 			
P
08.09 Beneficiamento de Milho 				
P
08.10 Beneficiamento de Trigo 					
P
11.11	Outros

AGRUPAMENTO NORMATIVO

BENEFICIAMENTO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
	PPD
AGRUPAMENTO NORMATIVO
09.00 COMÉRCIO E SERVIÇOS
09.01 Armazenamento, Fracionamento e Distribuição de
Óleos Vegetais, Essências para Desinfectantes e Álcool
M	COMÉRCIO E SERVIÇOS
09.02 Base de Armazenamento, Envasamento e ou
Distribuição de Combustíveis e Derivados de Petróleo
A
09.03 Lavagem de Veículos 					
P
4.04	Outros Empreendimentos Comerciais ou de
Prestação de Serviços 					
P
09.05 Panificadoras e Pizzarias – consumidores de MP
de Origem Florestal 					
M
09.06 Panificadoras e Pizzarias – Forno Elétrico ou a Gás
P
09.07 Postos de Revenda de Combustíveis e Derivados
de Petróleo – com ou sem lavagem e ou
lubrificação de veículos					
M
09.08 Postos ou Centrais de Recolhimento de
Embalagem de Agrotóxicos Tríplice Lavadas 		
A
09.09 	Outros
10.00 CONSTRUÇÃO CIVIL
10.01	Empreendimentos Multifamiliares – Sem InfraEstrutura (Condomínios e Conjuntos
Habitacionais)
								
10.02	Empreendimentos Multifamiliares – Com InfraEstrutura (Condomínios e Conjuntos
Habitacionais)
10.03	Empreendimentos Unifamiliares – Sem InfraEstrutura (Condomínios e Conjuntos
Habitacionais)
10.04	Empreendimentos Unifamiliares – Com InfraEstrutura (Condomínios e Conjuntos
Habitacionais)
10.05 Autódromos 						
10.06 	Cemitérios 						

M 	CONSTRUÇÃO CIVIL
TERMINAIS E DEPÓSITOS
P
M
P
M
A
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CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES 					PPD
10.07 	Construção de Muro de Contenção 			
M
10.08 	Distrito e Pólo Industrial 				
A
10.09 Hipódromos 						
P
10.10 Hospitais, Clínicas e Congêneres 				
M
10.11 Kartódromos 						
P
10.12 Laboratórios de Análises Clínicas, Biológicas,
Radiológicas e Físico-Químicas 				
M
10.13 Penitenciárias 						
M
10.14 Torre Meteorológica 					
P
10.15 Barraca de Praia 						
P
!0.16 	Complexo Turístico e Hoteleiro 				
A
!0.17 Hotéis, Pousadas, Hospedarias 				
M
10.18 Parques Temáticos 					
M

AGRUPAMENTO NORMATIVO

CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
	PPD
10.19 Aeroportos Nacionais e Internacionais 			
A
10.20 Aeroportos Regionais 					
M
10.21 	Depósito para Armazenamento e Distribuição
de Produtos Não Perigosos 				
P
10.22 	Depósitos e Terminais de Produtos Químicos e
Produtos Perigosos 					
A
10.23 	Dutos, Gasodutos, Oleodutos e Minerodutos 		
A
10.24 Implantação de Tubovia e Transportadoras de Correia
M
10.25 Pista de Pouso 						
M
10.26 Portos 							
A
10.27 Marinas 						
A
28.28	Outros

AGRUPAMENTO NORMATIVO

11.00 EXTRAÇÃO DE MINERAIS
11.01 Jazidas de Empréstimo para Obras Civis 			
11.02 	Extração Água Mineral 					
11.03 	Extração de Areia 					
11.04 	Extração de Argila 					
11.05 	Extração de Argila Diatomácea 				
6.06	Extração de Rochas de Uso Imediato na
Construção Civil 					
11.07 	Extração de Rochas Ornamentais 				
11.08 	Extração de Gemas 					
11.09 	Extração de Gipsita 					
11.10 	Extração de Minerais Metalíferos 				
11.11 	Extração de Minerais Pegmatíticos 			
11.12 	Extração de Laterita Ferruginosa 				
11.13 	Extração de Magnesita 					
11.14 	Extração de Petróleo e Gás Natural 			
11.15 	Extração de Saibro 					
11.16 	Extração de Rochas Vulcânicas 				
11.17 	Extração de Sal 						
11.18 	Outros
12.0
12.01
12.02
12.03

P		
M
M
M
M

MINERAÇÃO

M
A
M
A
A
M
M
A
A
M
M
M

GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Linhas de Distribuição 					
P 		ENERGIA
Linhas de Transmissão acima de 138 kV 			
A
Linhas de Transmissão de até 138 kV 			
M
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CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
	PPD
12.04 Parque Eólico / Usina Eólica / Central Eólica 		
M
12.05 Pequena Central Hidrelétrica – PCH 			
A
12.06 Subestação Abaixadora de Tensão / Seccionadora
– acima de 138 kV 					
A
12.07 Subestação Abaixadora de Tensão / Seccionadora
– até 138 kV 						
M
12.08 Unidade de Co-Geração de Energia Elétrica 		
M
12.09 Usina Hidrelétrica 					
A
12.10 Usina Termoelétrica, inclusive Móvel 			
A
CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
12.11 	Outros

PPD

13.00 INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE BORRACHA
13.01 Beneficiamento de Borracha Natural 			
M
13.02 Fab.de Espuma de Borracha e de Artefatos de
Borracha, inclusive látex 					
M
13.03 Fabricação e Recondicionamento/Recuperação de
Pneumáticos 						
M
03.04 	Outros

AGRUPAMENTO NORMATIVO

AGRUPAMENTO NORMATIVO

INDÚSTRIAS

14.00 INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE COUROS E PELES
14.01 Acabamento de Couros e Peles 				
A
INDÚSTRIAS
14.02 	Curtume e outras Preparações de Couros e Peles 		
A
14.03 Fabricação de Artefatos diversos de Couros e Peles 		
M
14.04 Fabricação de Cola Animal 				
A
14.05 Secagem e Salga de Couros e Peles 			
A
14.06 	Outros
15.00 INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FUMO
15.01 Atividades de Beneficiamento do Fumo 			
15.02 Fabricação de Cigarros, Charutos, Cigarrilhas e similares
15.03 	Outros
16.00 INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA
16.01 Fabricação de Artefatos de Madeira 			
16.02 Fabricação de Chapas, Placas de Madeira
Aglomerada, Prensada e Compensada 			
16.03 Fabricação de Estruturas de Madeira e de Móveis 		
16.04 Fabricação de Lápis, Palitos e outros 			
16.05 Preservação e Tratamento de Madeira 			
16.06 Serraria e Desdobramento de Madeira 			
16.07 	Outros

A
A

INDÚSTRIAS

M

INDÚSTRIAS

M
M
M
M
M

17.00 INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
17.01 Fabricação de Carrocerias, Tanques e Caçambas
para Caminhões 						
M
17.02 Fabricação de Peças e Acessórios 				
M
17.03 Fabricação e Montagem de Aeronaves 			
M
17.04 Fabricação e Montagem de Veículos Ferroviários 		
M
17.05 Fabricação e Montagem de Veículos Rodoviários 		
M
17.06 Fabricação e Reparo de Embarcações e Estruturas
Flutuantes 						
M
17.07 	Outros

INDÚSTRIAS
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CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
PPD
		
AGRUPAMENTO NORMATIVO
18.00 INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE COMUNICAÇÃO
18.01 Fabricação de Materiais e Componentes Elétricos
e Eletrônicos 						
A
INDÚSTRIAS
18.02 Fabricação de Aparelhos e Equipamentos
Elétricos, Eletrônicos, Eletrodomésticos,
Informática e Telecomunicações				
A
18.03 Fabricação de Componentes Eletromecânicos 		
A
18.04 Fabricação de Pilhas, Baterias e Outros Acumuladores
A
18.05 	Recuperação de Transformadores 				
M
18.06 	Outros
19.00 INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE PAPEL E CELULOSE
19.01 Fabricação de Artefatos de Papel, Papelão,
Cartolina, Cartão e Fibra Prensada 				
M
INDÚSTRIAS
19.02 Fabricação de Celulose e Pasta Mecânica 			
A
19.03 Fabricação de Papel e Papelão a partir da celulose 		
A
19.04 Transformação e Comercialização de Papel,
inclusive Reciclados 					
M
19.05 	Outros
20.00
20.01
20.02
20.03

INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS
Agroindústria 						
M
Beneficiamento de Sal 					
M
Beneficiamento, Moagem, Torrefação e
Fabricação de Produtos Alimentares 			
M
20.04 	Destilaria de Álcool 					
A
20.05 	Engarrafamento e Gaseificação de Água Mineral 		
M
20.06 Fabricação de Aguardente de Cana-de-Açúcar 		
A
20.07 Fabricação de Bebidas Alcoólicas 				
M
20.08 Fabricação de Bebidas Não-Alcoólicas 			
M
20.09 Fabricação de Cerveja, Chopes e Maltes 			
M
20.10 Fabricação de Conserva 					
M
20.11 Fabricação de Doces 					
M
20.12 Fabricação de Farinha de Trigo 				
M
20.13 Fabricação de Fermentos e Leveduras 			
M
20.14 Fabricação de Frios e Derivados de Carne 			
M
20.15 Fabricação de Massas Alimentícias 			
M
20.16 Fabricação de Produtos Naturais 				
M
20.17 Fabricação de Rações Balanceadas e de
Alimentos Preparados para Animais 			
M
20.18 Fabricação de Rapadura e Açúcar Mascavo 		
M
20.19 Fabricação de Vinhos e Vinagre 				
M
20.20 Indústria de Beneficiamento de Coco 			
M
20.21 Industria de Beneficiamento de Pimenta
Malagueta 						
M

CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
		PPD
20.22 Matadouros, Abatedouros, Frigoríficos,
Charqueadas e Derivados de Origem Animal 		
A
20.23 Microdestilaria de Álcool 				
M
20.24 Preparação de Pescados e Fabricação de
Conservas de Pescado 					
A
20.25 Preparação, Beneficiamento e Industrialização de
Leite e Derivados – Laticínios 				
A

INDÚSTRIAS

AGRUPAMENTO NORMATIVO
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CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
		PPD
20.26 Processamento de Frutas 					
M
20.27 Produção de Alimentos Congelados 			
M
20.28 	Refino/Preparação de Óleo e Gordura Vegetal 		
M
20.29 Usina de Açúcar 					
A
20.30 Usina de Açúcar e Álcool 				
A
20.31 	Outros

AGRUPAMENTO NORMATIVO

21.00 INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA
21.01 Fabricação de Artefatos de Material Plástico 		
P		
21.02 Fabricação de Componentes Termoplásticos 		
P
21.03 Fabricação de Laminados Plásticos 			
P
21.04 Fabricação de Móveis Plásticos 				
M
21.05 Fabricação de Plástico 					
P
21.06 Indústria de Produtos de Plástico Tipo PVC e derivados P
21.07 Indústria de Sacos de Ráfia e Tecidos Plásticos 		
P
21.08 Prod. de Espuma Plástica 				
P
21.09 	Reciclagem de Plásticos 					
M
21.10 	Outros
22.00 INDÚSTRIA MECÂNICA
22.01 Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios
com Trat. Térmico e sem Trat. de Superfície 		
22.02 Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios
com Trat. Térmico e Trat. de Superfície 			
22.03 Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios
sem Trat. Térmico e com Trat. de Superfície 		
22.04 Fab. Máquinas, Peças, Utensílios e Acessórios
sem Trat. Térmico e de Superfície 				
22.05 Fabricação de Instalações Frigoríficas 			
22.06 Fabricação de Máquinas de Costuras 			
22.07 Fabricação de Refrigeradores 				
22.08 Fabricação de Ventiladores 				
22.09 Fabricação e Montagem de Aerogeradores 			
22.10 Indústria de Geradores Eólicos e Elétricos 			
22.11 Indústria Metalmecânica 				
22.12 Industrialização de Sistemas Energéticos 			
22.13 Manutenção Industrial 					
22.14 Montagem de Bombas Hidráulicas 			
22.15 	Outros

M		

INDÚSTRIAS

INDÚSTRIAS

M
M
M
M
M
M
M
M
M
A
M
M
M

CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
		PPD
23.00 INDÚSTRIA METALÚRGICA
23.01 Artefatos de Ferro/Aço e de Metais Não-Ferrosos
com Tratamento de Superfície, inclusive
	Galvanoplastia						
A
23.02 Artefatos de Ferro/Aço e de Metais Não-Ferrosos
sem Tratamento de Superfície 				
A
23.03 Fabricação de Aço e de Produtos Siderúrgicos 		
A
23.04 Fabricação de Artefatos de Alumínio 			
A
23.05 Fabricação de Autopeças para Veículos 			
A
23.06 Fabricação de Componentes para Aerogeradores 		
A
23.07 Fabricação de Embalagens Metálicas 			
A

AGRUPAMENTO NORMATIVO

INDÚSTRIAS
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CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
		PPD
23.08 Fabricação de Estruturas Metálicas com
Tratamento de Superfície, inclusive Galvanoplastia
A
23.09 Fabricação de Estruturas Metálicas sem
Tratamento de Superfície 				
A
23.10 Fabricação de Móveis de Aço 				
A
23.11 Fabricação de Móveis e Estruturas Metálicas 		
A
23.12 Metalúrgia de Metais Preciosos 				
A
23.13 Metalurgia de Retificação de Peças de Máquinas
Industriais 						
A
23.14 Metalúrgia do Pó, inclusive Peças Moldadas /
	Estamparia 						
A
23.15 Metalúrgia dos Metais Não-Ferrosos, em formas
primárias e secundárias, inclusive Ouro 			
A
23.16 Prod. de Fundidos de Ferro e Aço / Forjados /
Arames / Laminados com Tratamento de
Superfície, inclusive Galvanoplastia			
A
23.17 Prod. de Fundidos de Ferro e Aço / Forjados /
Arames / Laminados sem Tratamento de Superfície		
A
23.18 Prod. de Laminados / Ligas / Artefatos de Metais
Não-Ferrosos com Tratamento de Superfície,
inclusive Galvanoplastia					
A
23.19 Prod. de Laminados / Ligas / Artefatos de Metais
Não-Ferrosos sem Tratamento de Superfície 		
A
23.20 Prod. de Soldas e Anodos 				
A
23.21 	Relaminação de Metais Não-Ferrosos, inclusive Ligas
A
23.22 Serviços de Tratamento de Superfície, inclusive
	Galvanoplastia 						
A
23.23 Siderurgia 						
A
23.24 Têmpera e Cementação de Aço, Recozimento de
Arames, Tratamento de Superfície 			
A
23.25 Tratamento de Metais 					
A
26.26	Outros
24.00 INDÚSTRIA QUÍMICA
24.01 Beneficiamento de Cloro 				
24.02 Fabricação de Artefatos de Fibra Sintética 			
CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
24.03 Fabricação de Carvão 					
24.04 Fabricação de Combustíveis Não-Derivados de Petróleo
24.05 Fabricação de Concentrados Aromáticos Naturais,
Artificiais e Sintéticos 					
24.06 Fabricação de Domissanitários: Desinfetantes,
Saneantes, Inseticidas, Germicidas e Fungicidas 		
24.07 Fabricação de Espuma de Baixa Densidade 		
24.08 Fabricação de Fertilizantes e Agroquímicos 		
24.09 Fabricação de Fios de Borracha e Látex Sintéticos 		
24.10 Fabricação de Fósforos de Segurança e Artigos
Pirotécnicos 						
24.11 Fabricação de Perfumarias e Cosméticos 			
24.12 Fabricação de Pólvora / Explosivos / Detonantes e
Munição para Caça / Desportos 				
24.13 Fabricação de Preparados para Limpeza e Polimento

AGRUPAMENTO NORMATIVO

A
A

INDÚSTRIAS

PPD
A
A

AGRUPAMENTO NORMATIVO

A
A
A
A
A
A
M
A
M
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CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
		PPD
24.14 Fabricação de Produtos Derivados do
Processamento da Madeira 				
M
24.15 Fabricação de Produtos Derivados do
Processamento de Petróleo 				
A
24.16 Fabricação de Produtos Derivados do
Processamento de Rochas Betuminosas 			
A
24.17 Fabricação de Produtos Farmacêuticos e Veterinários
M
24.18 Fabricação de Produtos Químicos para Borracha 		
A
24.19 Fabricação de Produtos Químicos para Calçados 		
A
24.20 Fabricação de Resinas para Lonas de Freio 		
A
24.21 Fabricação de Resinas, Fibras e Fios Artificiais e Sintéticos A
24.22 Fabricação de Sabão 					
M
24.23 Fabricação de Sabões, Detergentes e Velas 			
M
24.24 Fabricação de Solventes e Graxas 				
A
24.25 Fabricação de Solventes e Secantes 			
A
24.26 Fabricação de Tinta em Pó, Solventes e Corantes 		
A
24.27 Fabricação de Tintas e Adesivos 				
A
24.28 Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes, Lacas e
Impermeabilizantes 					
A
24.29 Indústria de Fabricação de Concentrados de Cor
para Plásticos 						
A
24.30 Indústria de Fabricação de Princípios Ativos e
	Defensivos Agrícolas 					
A
24.31 Indústria de Recuperação de Extintores de Incêndio
M
24.32 Indústria e Comércio de Gases e Equipamentos 		
M
24.33 Prod. de Álcool Etílico, Metanol e Similares 		
A
24.34 Prod. de Óleos / Gorduras e Ceras Vegetais e Animais
A
CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
24.35 Prod. de Óleos Essenciais, Vegetais e Produtos
Similares, da Destilação da Madeira 			
24.36 Prod. de Sustâncias e Fabricação de Produtos Químicos
24.37 Produção de Argamassa e Massa de Reboco
	Especiais para Construção Civil 				
24.38 Produção de CO2 					
24.39 Produção de Gorduras Vegetais Hidrogenadas 		
24.40 Produção de Oxigênio Gasoso 				
24.41 	Recuperação e Refino de Solventes, Óleos
Minerais, Vegetais e Animais 				
24.42 	Reembalagem de Produtos Químicos (Soda Cáustica)
24.43 	Refinaria de Petróleo 					
24.44 Tancagem de Hidrocarbonetos e Álcool 			
45.45	Outros

PPD

AGRUPAMENTO NORMATIVO

		

AGRUPAMENTO NORMATIVO

A
A
M
M
M
M
A
A
A
A

25.00 INDÚSTRIA TÊXTIL, DE VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS, COURO E PELES
25.01 Beneficiamento de Fibras Têxteis, Vegetais, de
origem Animal e sintéticos 				
M		
INDÚSTRIAS
25.02 	Confecções 						
P
25.03 Fabricação de Artigos de Cama, Mesa e Banho 		
P
25.04 Fabricação de Calçados e Componentes para Calçados
M
25.05 Fabricação de Edredons e Mantas 			
P
25.06 Fabricação de Entretelas e Colarinhos 			
P
25.07 Fabricação de Estofados 					
M
25.08 Fabricação de Etiquetas de Poliéster 			
P
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CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
		PPD
25.09 Fabricação de Fitas Têxteis 				
P
25.10 Fabricação de Sandálias e Solas para Calçados 		
M
25.11 Fabricação de Zíper 					
M
25.12 Fiação de Algodão – sem tingimento 			
M
25.13 Fiação e Tecelagem – sem tingimento 			
M
25.14 Indústria Têxtil – com tingimento 			
A
25.15 Malharia, Tinturaria/Tingimento, Acabamento e
	Estamparia 						
A
25.16 	Outros Acabamentos em peças do Vestuário e
Artigos Diversos de Tecidos 				
M
25.17 Processamento de Sementes de Algodão 			
M
25.18 	Outros
26.00
26.01
26.02
26.03
26.04

INDÚSTRIAS DIVERSAS
Beneficiamento de Vidros 				
Fabricação de Artefatos de Cimento / Concreto 		
Fabricação de Artefatos de Fibra de Vidro 			
Fabricação de Chapéu de Palha com tratamento da Palha

CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
26.05 Fabricação de Chapéu de Palha sem tratamento da Palha
26.06 Fabricação de Colchões 					
26.07 Fabricação de Giz Escolar 				
26.08 Fabricação de Isolantes Térmicos 				
26.09 Fabricação de Lentes 					
26.10 Fabricação de Redes 					
26.11 Fabricação de Semi-Jóias (Bijouterias) – sem banho
26.12 Fabricação de Semi-Jóias (Bijouterias) – com banho
26.13 Fabricação de Utensílios Domésticos 			
26.14 	Gráficas e Editoras 					
26.15 Lavanderia Industrial 					
26.16 Prod. de Vidros e similares 				
26.17 Produção de Emulsões Asfálticas 				
26.18 Produção de Mistura Asfáltica 				
26.19 Usina de Asfalto 					
26.20 Usina de Produção de Concreto 				
26.21 Usina Móvel de Areia Asfáltica usinada a quente 		
26.22 	Outros

AGRUPAMENTO NORMATIVO

A
M
M
M

INDÚSTRIAS

PPD
P
M
P
M
P
M
P
A
M
M
M
A
M
M
M
M
M

AGRUPAMENTO NORMATIVO

27.00 INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA/PAISAGÍSTICA
27.01 Áreas para Re-assentamentos Humanos Urbanos 		
M
27.02 Implantação de Equipamentos Sociais 			
P
27.03 Projetos Urbanísticos/Paisagísticos diversos 		
M
27.04 	Requalificação Urbana 					
M
27.05 Balneário Público 					
M
27.06 Pólo de Lazer 						
P
7.07	Outros

INFRA-ESTRUTURA

28.00 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E DE OBRAS DE ARTE
28.01 Ferrovias – Construção e Ampliação 			
M
INFRA-ESTRUTURA
28.02 Ferrovias – Manutenção 					
P (AA)
28.03 Passagem Molhada 					
P (AA)
28.04 Pontilhões e Pontes 					
A
28.05 	Rodovias – Construção e Ampliação 			
M
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CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
		PPD
28.06 	Rodovias – Manutenção 					
P (AA)
7.07	Outros

AGRUPAMENTO NORMATIVO

Obs: Atividades sujeitas à Autorização Ambiental (AA). Caso possuam natureza permanente, será aplicada a Licença de Operação (LO).

29.00 SANEAMENTO BÁSICO
29.01 	Estação de Tratamento de Água – ETA com
simples desinfecção 					

P

CÓDIGO GRUPO/ATIVIDADES
29.02 	Estação de Tratamento de Água – ETA Convencional
29.03 Sistema de Abastecimento de Água com simples
desinfecção 						
29.04 Sistema de Abastecimento de Água com
Tratamento Completo 					
29.05 Sistema de Esgotamento Sanitário com ETE Não
Simplificada 						
29.06 Sistema de Esgotamento Sanitário com ETE
Simplificada - Fossa Séptica e Valas de Infiltração
–
Fossa Séptica, Sumidouros, Filtro Simplificado e
Filtro Anaeróbico					
7.07	Outros
30.00 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
30.01 	Estação de Rádio Base para Telefonia Móvel 		
30.02 	Estação Repetidora - Sistema de Telecomunicações
30.03 Implantação de Sistemas de Telecomunicações 		
30.04 	Rede de Telefonia 					
30.05 	Outros
31.00 OBRAS HÍDRICAS
31.01 Açudes, Barragens e Diques 				
31.02 	Canais de Derivação, interligação de bacias
hidrográficas e implantação de sistema adutor 			
31.03 	Canais para Drenagem 					
31.04 	Captação de Águas Subterrâneas – Poços 			
31.05 	Dragagem e Derrocamento em Corpos de Água 		
31.06 	Retificação de Corpos Hídricos Correntes 			
7.07	Outros

PPD
M

		

AGRUPAMENTO NORMATIVO

P
M
A

M

M		
P
P
P

INFRA-ESTRUTURA

M		OBRAS HÍDRICAS
M
M
M
M
A
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Anexo II
Tabela 1: Classificação Geral do Porte dos Empreendimentos
Classificação Área Total Construída
(m²)
Micro
Pequeno
Médio
Grande
Excepcional

≤ 150
> 150 ≤ 1000
> 1000 ≤ 5.000
> 5.000 ≤ 10.000
> 10.000

Faturamento Bruto Anual N.º Funcionários
(UFIRCE)
≤ 48.000
> 48.000 ≤ 200.000
> 200.000 ≤ 2.000.000
> 2.000.000 ≤ 15.000.000
> 15.000.000

≤6
> 7 ≤ 50
> 51 ≤ 100
> 101 ≤ 500
> 501

Esta tabela define o Porte dos empreendimentos, obras ou atividades relacionados no rol de macroatividades - grupos 1
a 31, segundo o maior dos seguintes parâmetros: a) Área Total Construída; b) Faturamento Bruto Anual; c) Número de
Funcionários. Quando houver coincidência de dois parâmetros em uma mesma classificação, esta deverá ser considerada.
Devido características ou natureza próprias, o porte de alguns empreendimentos, obras ou atividades, é melhor caracterizado utilizando-se parâmetros diferentes dos apresentados na Tabela 1 acima. Compete à SEMACE defini-los , sempre
que necessário, conforme melhor conveniência e interesse da administração pública, visando a preservação da qualidade
ambiental, integridade ecológica dos ecossistemas e sustentabilidade dos recursos naturais.
As tabelas 2, 3 e 4 abaixo, propõem parâmetros distintos para classificar o porte de empreendimentos ou atividades de
parcelamento do solo urbano, projetos de assentamento de reforma agrária e de uso de recursos florestais - base florestal.
Tabela 2: Porte para Projetos de Parcelamento do Solo Urbano
Classificação

Área Total do Empreendimento (ha)
≤ 10
> 10 ≤ 30
> 30 ≤ 50
> 50 ≤ 100
> 100

Micro
Pequeno
Médio
Grande
Excepcional

Tabela 3: Porte para Projetos de Assentamento Rural de Reforma Agrária
Classificação

Área Total do Empreendimento (ha)
≤ 300
> 300 ≤ 1.000
> 1.000 ≤ 5.000
> 5.000 ≤ 10.000
> 10.000

Micro
Pequeno
Médio
Grande
Excepcional

Tabela 4: Porte para Empreendimentos Utilizadores de Matéria- Prima de Origem Florestal
Classificação
Pequeno
Médio
Grande

Lenha (m3 )
< 1.200
≥ 1.200 < 12.000
≥ 12.000

Carvão (mdc)
< 400
≥ 400 < 4.000
≥ 4.000

Tora (m3 )
< 600
≥ 600 < 6.000
≥ 6.000
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Anexo III
Critérios e Classes de Cobrança de Remuneração de Análise de Licenciamento ou Autorização Ambiental por Atividade
Produtiva, Conforme Porte e Potencial Poluidor-Degradador do Empreendimento, Obra ou Atividade
GRUPO 01.00 – AGROPECUÁRIA
Criação de animais sem abate (avicultura)
(Atividade 01.01)					
Potencial
PoluidorDegradador
MÉDIO	
≤ 0,3 > 0,3 ≤ 0,5

ÁREA DO PROJETO(ha)
> 0,5 ≤1,5

> 1,5 ≤2,5

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL							

> 2,5

Classe

Pequenos Empreendimentos Agropecuários de valor máximo 5000 UFIRCE
(Atividade 01.06)
A
potencial Poluidor - Degradador
BAIXO
__________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL(*)						
Registro de estabelecimento de comercialização de agrotóxicos
(Atividade 01.07)								
potencial Potencial-Degradador			
MÉDIO

Classe
E

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL(*)			
Classe
Cadastro de produtos agrotóxicos comercialização no Estado
(Atividade 01.08)
potencial Poluidor-Degradador					
ALTO		

G

(*) Validade de 5(cinco) anos, valor de 262,20 UFIRCE (Lei 12.274 de 05/04/94)
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL(*)
Controle de empresas prestadoras de serviços utilizadoras de agrotóxicos (dedetizadoras) Classe
(Atividade 01.09)
Potencial Poluidor-Degradador					
ALTO			
					
Área (ha)
Outros afins
≤5
>5 ≤10
>10≤50
> 50≤ 100
>100
(Atividade 01.10)

G

H

I

OU APALICAR ESTA TABELA
						
Outros afins
(Atividade 01.10)				
BAIXO		
PORTE			
Micro		
B
			
Pequeno
C
			
Médio		
D		
			
Grande 		
E		
			
Excepcional
G

J

L

Potencial poluidor
MÉDIO		
C
D
E		
F		
H 		

ALTO
D
E
F
G
J

E

•215•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

GRUPO 02.00 – AQUICULTURA
						
							
Carcinicultura
(Atividade 02.01)				
≤2
potencial poluidor - Degradador MÉDIO
F 		

Área máxima ocupada (ha)			
>2 ≤50
I			

								
Carcinicultura Laboratório de agricultura
(Atividade 02.02)							
PORTE			
			
				
				
				
			
Psinicultura
(Atividade 02.02)

>50
M

Potencial degradador
MÉDIO

Micro					
Pequena					
Médio					
Grande					
Excepcional				

D
E
F
G
I

Área Máxima ocupada (ha)
≤1

potencial poluidor MÉDIO
degradador

E

>1 ≤3

>3≤5

F		

G

> 5≤ 10

>10

H		

I

OU APLICAR ESTA TABELA
PISCICULTURA								
Atividade (02.03)								

Potencial Poluidor
MÉDIO

PORTE			
			
				
				
				

E
F
G
H
J

Piscinicultura produção de alevinos
(atividade 02.04)
potencial poluidor MÉDIO
Degradador

Micro					
Pequena					
Médio					
Grande					
Excepcional				
Número de alevinos (milhares)
≤50
C

>50 ≤100
D		

>100≤300

>3005≤ 800

>800

E

G		

H

OU APLICAR ESTA TABELA
Piscicultura Produção de Alevino						
Atividade (02.04)							
PORTE			
			
				
				
				

Micro					
Pequena				
Médio					
Grande					
Excepcional				

Potencial Poluidor
MÉDIO
C
D
E
G
H
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Piscicultura Criação de Peixes Ornamentais					
Potencial Poluidor
(Atividade 02.05)							
BAIXO
PORTE			
			
				
				
				

Micro					
Pequena				
C
Médio					
Grande					
Excepcional				

A
D
E
F

Piscicultura pesque e pague							
Potencial Poluidor
(Atividade 02.06)								
MÉDIO
PORTE			
			
				
				
				

Micro					
Pequena				
E
Médio					
Grande					
Excepcional				

OU APLICAR ESTA TABELA
					
Piscicultura pesque e pague
(Atividade 02.06)
potencial poluidordegradador

MÉDIO

					
Outros
(Atividade 02.07)			

OU APLICAR ESTA TABELA
					
Outros (Atividades 02.07)		
PORTE		
		
		
		
		

Micro			
Pequena			
Médio			
Grande			
Excepcional		

D
F
G
I

Área ocupada de pesca (ha)
≤1

>1 ≤3

D

>3≤5

E

>5≤ 10

F

>10

G

I

Área inundada (ha)
≤1

>1 ≤3

C

>3≤5

D

>5≤ 10

E

>10

F

G

BAIXO			

Potencial Poluidor
MÉDIO			

A			
B			
C 			
D			
E			

B		
C			
D		
E		
F		

ALTO
C
D
E
F
G

GRUPO 03.00-COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Armazenamento temporário de resíduos classe I (perigoso)		
(t/mês)
Ou A (serviços de saúde)
(Atividade 03.01)
≤5
>5 ≤15
potencial poluidor – Degradador ALTO
M		
N		
								

>15≤50

O		

>15≤ 50

P

(t/mês)
Armazenamento temporário de resíduos diversos
(exceto classes I e A)
(Atividade 03.02)
≤5

>5 ≤15

>15≤50

>15≤ 50
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Potencial Poluidor - Degradador
MÉDIO
F
H		
								
(t/mês)
Tratamento em Aterro
Industrial – landfarming
(Atividade 03.03)		
Resíduo Classe I				
≤50

>50 ≤150

>150≤300

>300

≤80

potencial ALTO
M
N
O
P
J
Poluidor – Degradador
								
aterro sanitário controlado
(Atividade 03.04)
≤500
>500 ≤1000
Potencial poluidor-degradador ALTO

I

J

>80≤ 250

J

M

Resíduo Classe II
>250≤500

L

M		

N

(t/mês)
>1000≤2000

>2000

L

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL(*) 				
Coleta e transporte de resíduos agrícolas,
Comerciais, urbanos e de construção civil
(Atividade 03.05) 		
≤2
>3 ≤10

>500

O

Número de veículos

>11≤20

>20

potencial poluidor degradador
MÉDIO
B
E
G		
I
(*) Obs.: Se a atividade não possuir natureza ou caráter “Temporário”, será classificada como “Pernanente” e estará e estará
sujeita à Licença Ambiental de Operação (LO).
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (*)				

Número de caminhões

Coleta e transporte de resíduos
Industriais – exceto classes I e A
(Atividades 03.06)			
≤5
>6 ≤10
>10
potencial poluidor - Degradador MÉDIO
G		
H				
L
(*) Obs.: Se a atividade não possuir natureza ou caráter “Temporário”, será classificada como “Permanente” e estará sujeita à
Licença Ambiental de Operação (LO).
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (*)				
Coleta e transporte de resíduos industriais – classe I e A
(Atividade 03.07)			
≤5
potencial poluidor- degradador MÉDIO

>6 ≤10

L			

Número de caminhões

>10

M			

N

(*) Obs.: Se a atividade não possuir natureza ou caráter “Temporário”, será classificada como “Permanente” e estará sujeita à
Licença Ambiental de Operação (LO).
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (*)				
(t)
Coleta, transporte,		
Resíduo – Classe I
Resíduo – Classe II
Resíduo – Classe III
Descarte de resíduos
Sólidos e líquidos de
Embarcações
Plataformas de
Petróleo, terminais
de distribuição de
combustíveis e
indústrias.
≤30 >30≤50 >50≤100 >100 ≤80 >80≤200 >200≤300 >300 ≤80 >80≤ 200 >200≤300 >300
(atividade 03.08) J

L

M

N

H

I

J

L

G

H

I

J

Potencial Poluidor – ALTO
Degradador
(*) Obs.: Se a atividade não possuir natureza ou caráter “Temporário”, será classificada como “Permanente” e estará sujeita à
Licença Ambiental de Operação (LO).
							
Co-processamento de resíduos
(atividade 03.09)			
≤150
potencial poluidor- degradador ALTO
H

(t/mês)
>150 ≤250

I		

>250 ≤500

J		

>500

L

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (*)			
Número de caminhões
Destinação de resíduos de
Esgotos sanitários, inclusive
Aqueles provenientes de fossas
(Atividade 03.10)			
1≤3
4 ≤10
>11 ≤20
>20
potencial poluidor- degradador ALTO
D
F		
H			
I
(*) Obs.: Se a atividade não possuir natureza ou caráter “Temporário”, será classificada como “Permanente” e estará sujeita à
Licença Ambiental de Operação (LO).
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (*)			
(t)
Disposição de resíduos especiais de
agroquímicos e suas embalagens usadas
(Atividade 03.11)			
≤1
>1,0 ≤2,0
>20, ≤3,0
>3,0
potencial poluidor- degradador ALTO
J
L		
M			
O
(*) Obs.: Se a atividade não possuir natureza ou caráter “Temporário”, será classificada como “Permanente” e estará sujeita à
Licença Ambiental de Operação (LO).
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (*)			
(t)
Disposição de resíduos especiais de
serviços de saúde e similares
(Atividade 03.12)			
≤2
>2 ≤50
>5≤10
>10
potencial poluidor- degradador ALTO
J
L		
M			
N
(*) Obs.: Se a atividade não possuir natureza ou caráter “Temporário”, será classificada como “Permanente” e estará sujeita à
Licença Ambiental de Operação (LO).
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (*)			
(t)
Disposição de resíduos industriais
(Atividade 03.13)			
≤100
>100≤250
>250≤500
>10
potencial poluidor- degradador ALTO
J		
L
N			
O
(*) Obs.: Se a atividade não possuir natureza ou caráter “Temporário”, será classificada como “Permanente” e estará sujeita à
Licença Ambiental de Operação (LO).
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (*)			
Incineração de resíduos sólidos
(Atividade 03.14)			
≤50
>50≤100
potencial poluidor- degradador ALTO
G		

(t)
>100≤300

H

>300

I			

M

(*) Obs.: Se a atividade não possuir natureza ou caráter “Temporário”, será classificada como “Permanente” e estará sujeita à
Licença Ambiental de Operação (LO).
							
(t/mês)
Tratamento de resíduos sólidos
Classes II e III
(Atividade 03.15)			
≤2
>200≤500
>500≤800
>800
potencial poluidor- degradador MÉDIO
F
G		
H			
J

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (*)			
Transporte de cargas Perigosas,
Produtos Perigosos ou Inflamáveis
(Atividade 03.16)			
≤500
>500≤1000
potencial poluidor- degradador ALTO
F

(t)

>1000≤2000

G		

>2000

I		

M

(*) Obs.: Se a atividade não possuir natureza ou caráter “Temporário”, será classificada como “Permanente” e estará sujeita à
Licença Ambiental de Operação (LO).
						
Classe do resíduo
Usina de reciclagem/
triagem de resíduos
(Atividade 03.17)				
Classe III
Classe II
Classe I
Potencial Poluidor Degradador
MÉDIO (t/mês) ≤ 1000
F
G
H
>1000 ≤ 3000
G
H
I
>3000 ≤ 5000
H
I
L
> 5.000
L
M
N
							
(t/mês)
Outros
(Atividade 03.18)				
≤50
>50≤250
>250≤500
>500
potencial poluidor – Degradador
BAIXO
F
G		
I		
M
				
MÉDIO
				
ALTO
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GRUPO 04.00 – ATIVIDADES DIVERSAS
									
Potencial Poluidor
Outras atividades, obras ou empreendimentos modificadores do meio ambiente		
BAIXO
(Atividades 04.01)
PORTE		
Micro								
C
		
Pequena								
D
		
Médio								
F
		
Grande								
H
		
Excepcional							
L
						
Área máxima recuperada (ha)
Recuperação de áreas contaminadas ou degradadas ≤0,2
>0,2≤1,0
>1,0≤2,5
(Atividade 04.01)
Potencial poluidor – Degradador MÉDIO		
F
H		
L
N

>2,5

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL						
Potencial Poluidor
Substituição de equipamentos industriais					
MÉDIO
(Atividade 04.03)
PORTE		
Micro								
C
		
Pequena								
D
		
Médio								
F
		
Grande								
H
		
Excepcional							
L
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL						
Potencial Poluidor
Teste pré-operacionais						
MÉDIO
(Atividade 04.04)
PORTE		
Micro								
B
		
Pequena								
C
		
Médio								
E
		
Grande								
H
		
Excepcional							
J

						
Potencial Poluidor
Outros
(Atividade 04.05)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N

GRUPO 05.00 – ATIVIDADES FLORETAIS
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL					
Desmatamento – outros
≤0,015
>0,015 ≤0,125
>0,125≤1
(Atividade 05.01)
potencial Poluidor
MÉDIO
A
E
G
Degradador

Área(ha)
>1≤5

J

>5≤10

M

>10

N
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL					
Área(ha)
Desmatamento – do uso do solo
≤3
>3 ≤10
>10≤20
>20≤50
>50≤100
>100
(Atividade 05.02)
potencial Poluidor
MÉDIO
R		
S
A
B
F
I
Degradador
Obs.: Isenção para a autorização de desmatamento até 03(três) há/ano em propriedades rurais, posse, arrendamento ou comodato
de até 04 (quatro) módulos fiscais, com finalidade da agricultura familiar.
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL					
Área do talhão (ha)
Exploração florestal sob forma de Manejo Florestal ≤5
>5 ≤10
>10≤50
(Atividade 05.03)
potencial Poluidor
MÉDIO
R		
S
T
Degradador
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL					
Área do talhão (ha)
Exploração florestal sob forma de Manejo Agroflorestal ≤5
>5 ≤10
>10≤50
(Atividade 05.04)
potencial Poluidor
MÉDIO
R
S
T		
Degradador
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL					
Exploração florestal sob forma de Manejo Silvipastorial ≤5
5 ≤10
(Atividade 05.05)
potencial Poluidor
MÉDIO
R
S
Degradador

>20≤50

D

>20≤50

D

Área do talhão (ha)
>10≤50

T		

>20≤50

D

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL					
Área do talhão (ha)
Exploração florestal sob forma de Manejo Agrasilvipastorial ≤5
>5 ≤10
>10≤50
>20≤50
(Atividade 05.06)
potencial Poluidor
MÉDIO
R		
S
T
D
Degradador
								
CARRADA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Transporte de matéria prima de
Lenha, Carvão, Achas, Lascas, Toras,
Estacas,Mourão, Mudas
Origem Florestal			
Toretes, Postes, Escoramentos, Varas
Pranchão, Dormente na
Cipós e Bulbos 				
fase de Extração, Folhas,
(Atividade 05.07)							
Palhas,Raízes
potencial poluidor
BAIXO			
Q				
R
Degradador
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL					
Área(ha)
Desmatamento – do uso do solo
≤3
>3 ≤10
>10≤20
>20≤50
>50
(Atividade 05.08)
Potencial Poluidor ALTO
R		
S
A
B
F
Degradador
								
Unidade
Suspensão vegetal nativa/ frutífera / ornamental		
≤5
>5
(Atividade 05.09)
potencial Poluidor
BAIXO				
T		
Aplicar a tabela 05.01
Degradador

•222•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

GRUPO 06.00 – ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
								
Desmembramento
≤0,25
>0,25 ≤1,25
(Atividade 06.01)
Potencial Poluidor BAIXO
D		
E
Degradador
								
Parcelamento - Loteamento
≤10
>10 ≤50
(Atividade 06.02)
Potencial Poluidor
MÉDIO
E		
G
Degradador

Área (ha)
>1,25≤6,25

F

>6,25

H
Área (ha)
>50≤100

>100

H

								
Unificação de Imóveis Rurais
≤2
>2 ≤5
(Atividade 06.03)
Potencial Poluidor
BAIXO
E		
G
Degradador
								
Outros
≤5
>5 ≤10
(Atividade 06.04)
Potencial Poluidor
BAIXO
E		
G
Degradador
MÉDIO
ALTO

L

Área (ha)
>5≤10

>10

H

L

Área (ha)
>10≤30

H

GRUPO 07.00 – BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS
							
Potencial Poluidor
Beneficiamento de gemas					
MÉDIO
(Atividade 07.01)
PORTE		
Micro					
G
		
Pequena					
H
		
Médio					
L
		
Grande					
M
		
Excepcional				
O
							
Beneficiamento de minerais não-metálicos			
(Atividade 07.02)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
MÉDIO

							
Britagem de pedra					
(Atividade 07.03)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional		
		

Potencial Poluidor
MÉDIO

G
H
L
M
O

F
G
I
M
O

>30

L
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Fabricação de produtos e artefatos				
cerâmicos					
(Atividade 07.04)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
MÉDIO

							
Produção de gesso			
		
(Atividade 07.05)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
MÉDIO

E
G
I
L
M

E
G
J
M
N

							
Potencial Poluidor
Produção de telhas e tijolos, olarias			
MÉDIO
(Atividade 07.06)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
I
		
Excepcional				
L

							
Produção de cal						
(Atividade 07.07)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
MÉDIO

							
Produção de cimento					
(Atividade 07.08)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
ALTO

D
E
G
J
M

F
H
L
O
P

•224•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

							
Outros (Autorização para prospecção)			
da portaria de Lavra
(Atividade 07.09)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
BAIXO
MÉDIO

C		
D		
F		
I		
L		

GRUPO 08.00 – BENEFICIAMENTO D EPRODUTOS AGRÍCOLAS
							
Potencial Poluidor
Beneficiamento de algodão				
MÉDIO
(Atividade 08.01)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
I
		
Excepcional				
L
							
Beneficiamento de amêndoas de castanha de caju		
(Atividade 08.02)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
ALTO

							
Beneficiamento de cera de carnaúba			
(Atividade 08.03)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
MÉDIO

							
Beneficiamento de fibras vegetais			
(Atividade 08.04)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
BAIXO

E
F
I
L
M

D
G
I
J
L

B
D
E
G
H

D		
E		
G
J
M

ALTO

E
F
H
L
N
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Beneficiamento de frutas e suas polpas			
(Atividade 08.05)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
MÉDIO

							
Beneficiamento de mandioca - farinheira			
(Atividade 08.06)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
ALTO

							
Beneficiamento de mandioca - fecularia			
(Atividade 08.07)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
ALTO

							
Beneficiamento de mel de abelha			
(Atividade 08.08)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				
							
Beneficiamento de milho				
(Atividade 08.09)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
BAIXO

							

C
D
F
I
L

E
F
H
L
M

E
F
H
L
M

N
D
E
F
G
Potencial Poluidor
BAIXO
C
D
F
G
I
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Potencial Poluidor
Beneficiamento de trigo				
(Atividade 08.10)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

BAIXO
D
F
H
I
M

Outros						
Potencial Poluidor
(Atividade 08.11)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
H			
I
			
		
Excepcional
J			
M
			

GRUPO 09.00 – COMRECIO E SERVIÇOS
							
Armazenamento, fracionamento e				
distribuição de óleos vegetais,
essência para desinfetantes e álcool
(Atividade 09.01)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
MÉDIO

D
E
F
H
L

							
Base de armazenamento, esvazamento			
ou distribuição de combustíveis
e derivados de petróleo
(Atividade 09.02)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
ALTO

							
Lavagem de veículos					
(Atividade 09.03)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional		
		

Potencial Poluidor
BAIXO

							

E
F
H
L
N

C
D
E
G
H

E
F
H
J
N
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Potencial Poluidor
Outros empreendimentos comerciais ou			
De prestação de serviços
(Atividade 09.04)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

BAIXO

C
D
E
G
H

							
Panificadoras e pizzarias - consumidores			
de matéria prima de origem florestal
(Atividade 09.05)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
MÉDIO

							
Panificadoras e pizzarias – forno elétrico ou gás		
(Atividade 09.06)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

Potencial Poluidor
BAIXO

D
E
G
I
L

								
Postos de revenda de combustíveis e derivados de 		
petróleo – com ou sem lavagem ou lubrificação de veículos
(Atividade 09.07)
Total comercializado			
>50			
(m3/mês)				
>50 <80			
			
>80<150			
			
>150			
								
Postos ou centrais de recolhimento de embalagens de 		
agrotóxicos tríplice lavadas
(Atividade 09.08)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				
						

B
C
D
F
G
Potencial Poluidor
MÉDIO

B
C
D
G
Potencial Poluidor
BAIXO

E
F
H
L
N
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Potencial Poluidor
Outros 				
(Atividade 09.09)		
PORTE		
Micro		
		
Pequena		
		
Médio		
		
Grande		
		
Excepcional

BAIXO			

MÉDIO				

C			
D			
F			
I			
L			

GRUPO 10.00 – CONSTRUÇÃO CIVIL
						
Empreendimentos Multifamiliares – Sem Infra
Estrutura (Condomínios e Conjuntos
Habitacionais) (Atividade 10.01)
Potencial Poluidor
MÉDIO		
Degradador

D
E
G
J
M

ALTO

			
			
			
			
			

E
F
H
L
N

Área total construída (m2)
≤500

>500 ≤2000

F

						
Empreendimentos Multifamiliares – Com Infra
Estrutura (Condomínios e Conjuntos
Habitacionais) (Atividade 10.02)
Potencial Poluidor
BAIXO		
Degradador

>2000≤5000

G

>5000≤15000

I

>1500

L

M

Área total construída (m2)
≤500

>500 ≤2000

E

>2000≤5000

F

>5000≤15000

H

I

J

>100≤350

>350

						
Empreendimentos Unifamiliares – 		
≤50
Sem Infra Estrutura
(Atividade 10.03)
Potencial Poluidor
MÉDIO		
B
Degradador

Área residencial unifamiliar (m2)

						
Empreendimentos Unifamiliares – 		
≤50
Com Infra Estrutura
(Atividade 10.04)
Potencial Poluidor
BAIXO		
A
Degradador

Área residencial unifamiliar (m2)

						
Autodrómos – 			
≤2000
(Atividade 10.05)
Potencial Poluidor
MÉDIO
G
Degradador

Capacidade de público

>50 ≤100

>100≤200

C

>50 ≤100

D

>2000 ≤5000

H

F

>100≤200

B

>100≤350

C		

>5000≤8000

I

Cemitérios								

>1500

G

>350

E

>8000≤10000

J

F

>10000

L
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Potencial Poluidor
(Atividade 10.06)								
ALTO
PORTE					
Micro		
			
		
Pequena		
		
F
Médio					
H
Grande					
L
					
Excepcional				
							
Construção de Muro de Construção ≤50
>50 ≤100
(Atividade 10.07)
Potencial Poluidor
MÉDIO
E
Degradador

E

N

Extensão (m)
>100≤150

H

>150≤200

>200

G

I

L

Distrito e pólo industrial							
Potencial Poluidor
(Atividade 10.08)								
ALTO
PORTE					
Micro		
			
F
		
Pequena		
			
H
Médio					
L
Grande					
N
					
Excepcional				
P
							
≤2000
Hipódromos 				
(Atividade 10.09)
Potencial Poluidor
BAIXO
E
Degradador
							
Hospitais, Clínicas e congêneres 		
≤500
(Atividade 10.10)
Potencial Poluidor
MÉDIO
G
Degradador

							
Hospitais, Clínicas e congêneres 		
≤50
(Atividade 10.10)
Potencial Poluidor
MÉDIO
I
Degradador

Capacidade de público
>2000 ≤5000

F

>5000≤8000

>8000≤10000

G

H

>10000

I

CLÍNICAS – Área total (m2)
>500 ≤1000

>1000≤2500

H

I

>2500

J

HOSPITAIS – Número de leitos
>50 ≤150

J

>150≤300

L

>300

M

									
Potencial Poluidor
Kartodrómo 									
BAIXO
(Atividade 10.11)
Capacidade de Público 		

≤2000						

C

		

>2000 ≤5000					

D

		

>5000≤8000					

E

		

>8000≤10000					

G

		

>10000						

J
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OU APLICAR ESTA TABELA
									
Potencial Poluidor
Kartodrómo 									
BAIXO
(Atividade 10.11)
PORTE					
Micro		
		
C
		
Pequena		
		
D
Médio					
E
Grande					
G
					
Excepcional				
J
Laboratórios de Análises Clínicas, Biológicas 		
radiológicas e Físico-Químicas
(Atividade 10.12)
Potencial Poluidor
MÉDIO
		
Degradador						
							
							
							

>300 ≤800

<300

C		
D		
F		
I		
L		

>800

D
E		
G		
J		
M		

							
Área total (m2)
≤5000
>5000 ≤10000
>10000≤20000
Penitenciárias 			
(Atividade 10.13)
Potencial Poluidor
MÉDIO
H
I
J
Degradador

E
F
H
L
N

>2000

M

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Torre Meteorológica 							
Potencial Poluidor
(Atividade 10.14)								
BAIXO
PORTE					
Micro		
			
C
		
Pequena		
			
D
Médio					
F
Grande					
I
					
Excepcional				
L
							
Barracas de Praia				
≤30
(Atividade 10.15)
Potencial Poluidor
BAIXO
D
Degradador

Área total (m2)
>30 ≤50

>50

E

Complexo Turístico e Hoteleiro						
Potencial Poluidor
(Atividade 10.16)								
ALTO
PORTE					
Micro		
			
E
		
Pequena		
			
F
Médio					
H
Grande					
J
					
Excepcional				
N

E
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Hotéis, Pousadas Hospedarias						
Potencial Poluidor
(Atividade 10.17)								
MÉDIO
PORTE					
Micro		
		
D
		
Pequena		
		
E
Médio					
F
Grande					
H
					
Excepcional				
L
Parques Temáticos							
Potencial Poluidor
(Atividade 10.18)								
ALTO
PORTE					
Micro		
		
D
		
Pequena		
		
E
Médio					
F
Grande					
H
					
Excepcional				
L

Aeroportos Nacionais e Internacionais					
Potencial Poluidor
(Atividade 10.19)								
ALTO
_____________________________________________________________________________________
Passageiros (mil/ano) 			
≤100					
G
			
>100 ≤300				
I
			
>300≤500				
L
			
>500					
O
Aeroportos Regionais							
Potencial Poluidor
(Atividade 10.20)								
MÉDIO
_____________________________________________________________________________________
Passageiros (mil/ano) 			
≤15					
D
			
>15 ≤30					
E
			
>30≤50					
F
				
>50≤70					
G
			
>70					
H
							
Potencial Poluidor-Degradador
Depósito para Armazenagem e 					
BAIXO
Distribuição de Produtos Não-Perigosos
(Atividade 10.21)
Área Total				
200			
C
Construída				
200-500			
D
			
500-1000			
F
			
1000-2500		
I
				
2500			
L
							
Potencial Poluidor-Degradador
Depósito e terminais de produtos 					
ALTO
Químicos e produtos perigosos
(Atividade 10.22)
Área Total				
200			
E
Construída				
200-500			
G
			
500-1000			
J
			
1000-2500		
M
				
2500			
O
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Dutos, Gasodutos, Oleodutos e Minerodutos				
Potencial Poluidor
(Atividade 10.23)								
ALTO
_____________________________________________________________________________________
Tipo (Principal, ramal) 			
≤10					
H
e Extensão da Linha (km)			
>10 ≤50					
J
			
>50≤100				
M
		
Secundária
>100					
O
		
(Ramal - km)
< 5					
G
				
>5≤10					
H
				
>10≤30				
J
			
>30					
L
Implantação de Tubovias e 						
Potencial Poluidor
Transportadoras de Correia							
MÉDIO
(Atividade 10.24)
____________________________________________________________________________________
EXTENSÃO
			
≤0,5					
C
Km					
>0,5 ≤1,0				
D
			
>1,0≤5,0				
F
				
>5,0≤10,0				
I
			
>10,0				
L
Pista de pouso 								
Potencial Poluidor
(Atividade 10.25)							
MÉDIO
____________________________________________________________________________________
Tipo (pavimentada,
Pavimentada 		
<1300				
I
Não-pavimentada) e				
>1300≤2100			
L
Extensão (m)
				
>2100				
M
		
Não Pavimentada <800				
F
					
>800≤1300			
G
			
>1300				
H
Portos									
Potencial Poluidor
(Atividade 10.26)								
ALTO
PORTE					
Micro		
		
G
		
Pequena		
		
J
Médio					
M
Grande					
N
					
Excepcional				
P
Marinas									
Potencial Poluidor
(Atividade 10.27)								
ALTO
PORTE					
Micro		
		
E
		
Pequena		
		
G
Médio					
I
Grande					
J
					
Excepcional				
L
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OU USAR ESTA TABELA
Marinas									

Potencial Poluidor

(Atividade 10.27)							

ALTO

_____________________________________________________________________________________
Capacidade de atracação 			

E

			

>31 ≤50					

G

			

>51≤80					

I

(nº de barcos)

≤30					

				

>80≤120				

J

			

>120					

L

Potencial Poluidor
Outros 				

BAIXO			

MÉDIO				

ALTO

(Atividade 10.28)		
PORTE		

Micro		

C			

D

			

E

		

Pequena		

D			

		

Médio		

F			

E

			

F

G

			

H

		

Grande		

I			

J

			

L

		

Excepcional

L			

M

			

N

GRUPO 11.00 – EXTRAÇÃO DE MINERAIS
Jazidas de empréstimo para obras civis

		

Área(ha)

≤50

>5 ≤10

>10≤30

>30≤50

>50

H

I

(Atividade 11.01)
Potencial Poluidor-

BAIXO			

D

F		

G

Degradador
		
Extração de água mineral (Campo)

≤10

Área(ha)

>10 ≤30

>30≤50

>50≤100

>100

(Atividade 11.02)
Potencial Poluidor-

MÉDIO			

G

H		

I

J

L

Degradador
Extração de água mineral (Poço)				

Poço (Valor unitário)

(Atividade 11.02)
Potencial Poluidor- 			

MÉDIO			

LI			

LO

Degradador							

C			

F

							
Extração de areia

			

≤5

Área (ha)
>5 ≤10

>10≤30

>30≤50

>50

(Atividade 11.03)
Potencial Poluidor- Degradador

MÉDIO

D		

							
Extração de argila			

≤5

F

G		

H

I

Área (ha)
>5 ≤10

>10≤30

>30≤50

>50

(Atividade 11.04)
Potencial Poluidor- Degradador

MÉDIO

D		

							

F

G		

H

I
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Área (ha)
Extração de argila diatomácea			

>10

>10≤30

>30≤50

>50

H		

I

(Atividade 11.05)
Potencial Poluidor- Degradador

MÉDIO		

F		

							
Extração de Rocha para uso imediato

≤5

G

Área (ha)
>5 ≤10

>10≤30

>30≤50

>50

na construção civil
(Atividade 11.06)
Potencial Poluidor- Degradador

MÉDIO

D		

							
Extração de Rochas Ornamentais

≤10

F

G		

H

I

Área (ha)

>10 ≤50

>50≤100

>100≤300

>300

(Atividade 11.07)
Potencial Poluidor-

ALTO

F

G

H		

I		

J

Degradador
							
Extração de Gemas		

≤10

Área (ha)

>10 ≤50

>50≤100

>100≤300

>300

(Atividade 11.08)
Potencial Poluidor-

MÉDIO

F

G

H		

I

J

Degradador
							
Extração de Gipsita		

≤10

Área (ha)

>10 ≤50

>50≤100

>100≤300

>300

(Atividade 11.09)
Potencial Poluidor- ALTO

F

G

H		

I

J

Degradador
							
Extração de Minerais Metalíferos

≤10

Área (ha)

>10 ≤50

>50≤100

>100≤300

>300

(Atividade 11.10)
Potencial Poluidor- ALTO

F

G

H		

I		

J

Degradador
							
Extração de Minerais Pegmatíticos

≤10

Área (ha)

>10 ≤50

>50≤100

>100≤300

>300

(Atividade 11.11)
Potencial Poluidor- MÉDIO

F

G

H		

I		

J

Degradador
							
Extração de Laterita Ferruginosa

≤10

Área (ha)

>10 ≤50

>50≤100

>100≤300

>300

(Atividade 11.12)
Potencial Poluidor- MÉDIO
Degradador

F

G

H		

I		

J
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Extração de Magnesita

≤10

>10 ≤50

Área (ha)
>50≤100

>100≤300

>300

(Atividade 11.13)
Potencial Poluidor- ALTO

F

G

H

I		

J

Degradador
							
Extração de Petróleo e 		

≤10

Área (ha)

>10 ≤50

>50≤100

>100≤300

>300

Gás Natural (campo)
(Atividade 11.14)
Potencial Poluidor- ALTO

L M

N		

O		

P

Degradador

							

Poço (Valor Unitário)

Extração de Petróleo e Gás Natural (Poço)
(Atividade 11.14)
Potencial Poluidor-

ALTO 		

LI				

LO

Degradador					

H				

I

							
Extração de Saibro 		

≤5

Área (ha)
>5 ≤10

>10≤30

>30≤50

>50

(Atividade 11.15)
Potencial Poluidor- MÉDIO

D

F

G

H		

I

Degradador
							
Extração de Rochas Vulcânias

≤5

Área (ha)
>5 ≤10

>10≤30

>30≤50

>50

(Atividade 11.16)
Potencial Poluidor-

MÉDIO

D

F

G

H		

I

Degradador
							
Extração de Sal 			

Área (ha)

≤10

>10 ≤50

F

G

>50≤100

>100

(Atividade 11.17)
Potencial Poluidor- MÉDIO

H		

I

Degradador
Outros
(Atividade 11.18)		

BAIXO			

MÉDIO				

ALTO

PORTE		

Micro		

D			

E

			

F

		

Pequena		

F			

G

			

H

		

Médio		

G			

H

			

I

		

Grande		

L			

M

			

N

		

Excepcional

N			

O

			

P
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GRUPO 12.00 – GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
							
Linhas de distribuição até 15 KV

Comprimento (km)
>5 ≤10

>10≤30

>30≤50

>50

(Atividade 12.01)
Potencial Poluidor- Degradador

BAIXO

E

F

							
Linhas de distribuição acima 138 KV

G		

I

Comprimento (km)
>50 ≤10

>50≤100

>100≤200

>200

(Atividade 12.02)
Potencial Poluidor- Degradador

ALTO

M

							
Linhas de distribuição até 138 KV

N

O		

P

Comprimento (km)

>50 ≤10

>50≤100

>100≤200

>200

(Atividade 12.03)
Potencial Poluidor- Degradador

MÉDIO

G

I

L		

							

Potência gerada (MW)

Parque eólico, usina eólica, central eólica

>10 ≤50

≤10

>50≤100

M

>150≤300

>300

(Atividade 12.04)
Potencial Poluidor- Degradador MÉDIO

D

E

							
Pequena Central Hidrelétrica

		

F

G

J

Comprimento (km)
≤10

>10≤15

>15≤25

>25

(Atividade 12.05)
Potencial Poluidor-		

ALTO

G

I

L		

M

Degradador
							
Subestação abaixadora de tensão

		

Potência (KV)
≤69 		

>69≤138

>138

(Atividade 12.06)
Potencial Poluidor-		

ALTO

I

J		

N

Degradador
							
Unidade de co-geração de 		

Potência gerada (MW)

≤1

>1≤3

>3≤7

>27

Energia elétrica
(Atividade 12.07)
Potencial Poluidor-		

MÉDIO

D

E		

F

G

Degradador
							
Usina Hidrelétrica

		

≤50

Potência Gerada(MW)
>50≤100

>100≤200

>200

(Atividade 12.08)
Potencial Poluidor-		
Degradador

ALTO

M

N			

O

P
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Usina termelétrica inclusive móvel		
≤10
(Atividade 12.09)
Potencial Poluidor- Degradador
ALTO
M

Potência Gerada(MW)
>10≤50

N		

>50≤150

O

>150≤50

P

Outros						
Potencial Poluidor
(Atividade 12.10)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
D			
E 			
		
Pequena		
F			
G
			
		
Médio		
G			
H
			
		
Grande		
L			
M
			
		
Excepcional
N			
O
			
GRUPO 13.00 – INDÚSTRIA DE BORRACHA
Beneficiamento de borracha natural		
Potencial Poluidor
(Atividade 13.01)				
MÉDIO			
PORTE		
Micro				
D
		
Pequena				
F
		
Médio				
H
		
Grande				
J
		
Excepcional			
M

Fabricação de espuma de borracha e		
Potencial Poluidor
Artefatos de borracha, inclusive látex 		
MÉDIO
(Atividade 13.02)							
PORTE		
Micro				
D
		
Pequena				
F
		
Médio				
H
		
Grande				
J
		
Excepcional			
M
Fabricação de recondicionamento/			
Potencial Poluidor
Recuperação de pneumáticos 		
MÉDIO
(Atividade 13.03)						
PORTE		
Micro				
D
		
Pequena				
F
		
Médio				
H
		
Grande				
J
		
Excepcional			
M

>300

F
H
I
N
P
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Outros						
Potencial Poluidor
(Atividade 13.04)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			
GRUPO 14.00 – INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE COUROS E PELES
Acabamento de couros e peles		
Potencial Poluidor
(Atividade 14.01)			
ALTO		
PORTE		
Micro				
E
		
Pequena				
F
		
Médio				
H
		
Grande				
J
		
Excepcional			
M
Curtumes e outras de couros e peles		
Potencial Poluidor
(Atividade 14.02)				
ALTO		
PORTE		
Micro				
G
		
Pequena				
H
		
Médio				
N
		
Grande				
L
		
Excepcional			
P
Fabricação de artefatos 			
Potencial Poluidor
Diversos de couros e peles
(Atividade 14.03)				
ALTO		
PORTE		
Micro				
D
		
Pequena				
E
		
Médio				
G
		
Grande				
J
		
Excepcional			
M
Fabricação de cola animal 			
Potencial Poluidor
(Atividade 14.04)				
ALTO		
PORTE		
Micro				
E
		
Pequena				
F
		
Médio				
H
		
Grande				
J
		
Excepcional			
M

Secagem e salga de couros e peles 			
(Atividade 14.05)				
PORTE		
Micro				
		
Pequena				
		
Médio				
		
Grande				
		
Excepcional			

Potencial Poluidor
ALTO		
E
F
H
J
M

E
F
H
L
N
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Potencial Poluido

Outros
(Atividade 14.06)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N

GRUPO 15.00 – INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FUMO
				
Potencial Poluidor
Atividade de Beneficiamento de Fumo		
ALTO		
(Atividade 15.01)
PORTE		
Micro				
E
		
Pequena				
F
		
Médio				
H
		
Grande				
J
		
Excepcional			
M
				
Potencial Poluidor
Fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e similares
(Atividade 15.02)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

					

ALTO		
E
F
H
J
M

Potencial Poluidor

Outros
(Atividade 15.03)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			
GRUPO 16.00 – INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA
				
Potencial Poluidor
Fabricação de artefatos de madeira				
MÉDIO		
(Atividade 16.01)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M

E
F
H
L
N
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Potencial Poluidor
Fabricação de chapas, placas e madeira			
Aglomerada, prensada e compensada
(Atividade 16.02)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

MÉDIO		

D
E
G
J
M

				
Potencial Poluidor
Fabricação de estrutura			
MÉDIO		
de madeira e de móveis
(Atividade 16.03)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
E
G
J
M

				
Potencial Poluidor
Fabricação de lápis			
MÉDIO		
Palitos e outras
(Atividade 16.04)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
E
G
J
M

				
Potencial Poluidor
Preservação e tratamento de madeira
MÉDIO		
(Atividade 16.05)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
E
G
J
M

				
Potencial Poluidor
Serraria e desdobramento de madeira
MÉDIO		
(Atividade 16.06)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				
				

D
E
G
J
M
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Potencial Poluido
Outros
(Atividade 16.07)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			
GRUPO 17.00 – INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE
						
Potencial Poluidor
Fabricação de carrocerias, tanques e 			
MÉDIO		
caçambas para caminhões
(Atividade 17.01)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
						
Potencial Poluidor
Fabricação de peças e acessórios			
MÉDIO		
(Atividade 17.02)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
						
Potencial Poluidor
Fabricação e montagem de aeronaves		
MÉDIO		
(Atividade 17.03)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
						
Potencial Poluidor
Fabricação e montagem de veículos		
MÉDIO		
ferroviários
(Atividade 17.04)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M

E
F
H
L
N
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Potencial Poluidor
Fabricação e montagem de veículos		
MÉDIO		
rodoviários
(Atividade 17.05)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
						
Potencial Poluidor
Fabricação e reparo de embarcações		
MÉDIO		
E estruturas flutuantes
(Atividade 17.06)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
_____________________________________________________________________________________
						
Potencial Poluido
Outros
(Atividade 17.07)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N

GRUPO 18.00 – INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE COMUNICAÇÃO
						
Potencial Poluidor
Fabricação de materiais ou componentes		
MÉDIO		
Elétricos e eletrônicos
(Atividade 18.01)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluidor
Fabricação de aparelhos e equipamentos
Elétricos. Eletrônicos, eletrodomésticos,
Informática e telecomunicações
(Atividade 18.02)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

ALTO		

E
F
H
J
M

					
Potencial Poluidor
Fabricação de componentes eletromecânicos
ALTO		
(Atividade 18.03)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M

					
Potencial Poluidor
Fabricação de pilhas, baterias e outros		
ALTO		
acumuladores
(Atividade 18.04)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Reparação de transformadores			
MÉDIO		
(Atividade 18.05)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M

					
Potencial Poluído
Outros
(Atividade 18.06)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N
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GRUPO 19.00 – INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE PAPEL E CELULOSE
					
Potencial Poluidor
Fabricação de Artefatos de papel, papelão		
MÉDIO		
Cartolina, cartão e fibra prensada
(Atividade 19.01)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de celulose e pasta		
ALTO
mecânica
(Atividade 19.02)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

F
H
I
L
N

					
Potencial Poluidor
Fabricação de papel e papelão		
ALTO
a partir da celulose
(Atividade 19.03)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

F
H
I
L
N

					
Potencial Poluidor
Transformação e comercialização		
MÉDIO
de papel, inclusive reciclados
(Atividade 19.04)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
E
G
J
M

					
Potencial Poluidor
Outros
(Atividade 19.05)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N

•245•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

GRUPO 20.00 – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS
					
Potencial Poluidor
Agroindústria				
MÉDIO
(Atividade 20.01)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Beneficiamento de Sal				
MÉDIO
(Atividade 20.02)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Beneficiamento montagem, torrefação e		
MÉDIO
Fabricação de produtos alimentares
(Atividade 20.03)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Destilaria de álcool				
ALTO
(Atividade 20.04)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

E
F
H
L
N

					
Potencial Poluidor
Engarrafamento e gaseificação			
MÉDIO
de água mineral
(Atividade 20.05)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluidor
Fabricação de aguardente				
ALTO
de cana de açúcar
(Atividade 20.06)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

E
F
H
L
N

					
Potencial Poluidor
Fabricação de bebidas alcoólicas			
MÉDIO
(Atividade 20.07)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de bebidas não alcóolicas			
(Atividade 20.08)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

MÉDIO
D
F
G
J
M

					
Potencial Poluidor
Fabricação de cervejas, chopes e maltes		
MÉDIO
(Atividade 20.09)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de conserva				
MÉDIO
(Atividade 20.10)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluidor
Fabricação de doces				
MÉDIO
(Atividade 20.11)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------					
Potencial Poluidor
Fabricação de farinha de trigo			
MÉDIO
(Atividade 20.12)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de fermentos e leveduras		
MÉDIO
(Atividade 20.13)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de frios e derivados de carne		
MÉDIO
(Atividade 20.14)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M

					
Potencial Poluidor
Fabricação de massas alimentícias			
MÉDIO
(Atividade 20.15)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluidor
Fabricação de produtos naturais			
MÉDIO
(Atividade 20.16)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de rações balanceadas e alimentos
MÉDIO
preparados para animais
(Atividade 20.17)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de rapadura e açúcar mascavo
		
MÉDIO
(Atividade 20.18)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de vinhos e vinagres			
MÉDIO
(Atividade 20.19)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Indústria de beneficiamento de coco		
MÉDIO
(Atividade 20.20)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluidor
Indústria de beneficiamento de pimenta malagueta
MÉDIO
(Atividade 20.21)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M

					
Potencial Poluidor
Matadouros, abatedouros, frigoríficos		
ALTO
charquedas e derivados de origem animal
(Atividade 20.22)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

E
F
H
L
N

					
Potencial Poluidor
Microdestilaria de álcool				
MÉDIO
(Atividade 20.23)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Preparação de pescado e 		
			
ALTO
Industrialização de leite e derivados - I
(Atividade 20.24)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
						
Potencial Poluidor
Preparação, beneficiamento e industrialização 		
ALTO
De leite e derivados - I
(Atividade 20.25)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
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Potencial Poluidor
Processamento de frutas				
MÉDIO
(Atividade 20.26)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Produção de alimentos congelados			
MÉDIO
(Atividade 20.27)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Refinos, preparação de óleos e gordura vegetal
MÉDIO
(Atividade 20.28)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
F
G
J
M

					
Potencial Poluidor
Usina de açúcar e álcool				
ALTO
(Atividade 20.29)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

F
H
J
M
O

					
Potencial Poluído
Outros
(Atividade 20.30)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N
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GRUPO 21.00 – INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA
					
Potencial Poluidor
Fabricação de artefatos de material plástico		
BAIXO
(Atividade 21.01)
PORTE		
Micro					
C
		
Pequena					
D
		
Médio					
F
		
Grande					
H
		
Excepcional				
J
					
Potencial Poluidor
Fabricação de componentes termoplásticos		
BAIXO
(Atividade 21.02)
PORTE		
Micro					
C
		
Pequena					
D
		
Médio					
F
		
Grande					
H
		
Excepcional				
J

					
Potencial Poluidor
Fabricação de laminados plásticos			
BAIXO
(Atividade 21.03)
PORTE		
Micro					
C
		
Pequena					
D
		
Médio					
F
		
Grande					
I
		
Excepcional				
J
					
Potencial Poluidor
Fabricação de móveis plásticos			
MÉDIO
(Atividade 21.04)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de plásticos				
BAIXO
(Atividade 21.05)
PORTE		
Micro					
C
		
Pequena					
D
		
Médio					
F
		
Grande					
I
		
Excepcional				
L
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Potencial Poluidor
Indústria de produtos de plásticos				
Tipo PVC e derivados
(Atividade 21.06)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

BAIXO

C
D
F
I
L

					
Potencial Poluidor
Indústrias de sacos de ráfia e			
BAIXO
tecido plásticos
(Atividade 21.07)
PORTE		
Micro					
C
		
Pequena					
D
		
Médio					
F
		
Grande					
I
		
Excepcional				
L
					
Potencial Poluidor
Produção de espuma plástica			
BAIXO
(Atividade 21.08)
PORTE		
Micro					
C
		
Pequena					
D
		
Médio					
F
		
Grande					
I
		
Excepcional				
L

					
Potencial Poluidor
Reciclagem de plásticos				
MÉDIO
(Atividade 21.09)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluído
Outros
(Atividade 21.10)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N
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GRUPO 22.00 – INDÚSTRIA MECÂNCICA
					
Potencial Poluidor
Fabricação de máquinas, peças, utensílios e 		
MÉDIO
acessórios COM tratamento térmico e SEM
Tratamento de superfície
(Atividade 22.01)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de máquinas, peças, utensílios e 		
MÉDIO
acessórios COM tratamento térmico E
de superfície
(Atividade 22.02)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de peças utensílios e 		
MÉDIO
acessórios SEM tratamento térmico e COM
tratamento de superfície
(Atividade 22.03)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M

					
Potencial Poluidor
Fabricação de máquinas, peças utensílios e 		
MÉDIO
Acessórios SEM tratamento térmico E
de superfície
(Atividade 22.04)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluidor
Fabricação de instalações frigoríficas 		
MÉDIO
(Atividade 22.05)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de máquinas de costura 		
MÉDIO
(Atividade 22.06)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
E
G
J
M

					
Potencial Poluidor
Fabricação de refrigeradores 		
MÉDIO
(Atividade 22.07)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
				
Potencial Poluidor
Fabricação de ventiladores 			
MÉDIO
(Atividade 22.08)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação e montagem de aerogeradores
MÉDIO
(Atividade 22.09)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
E
G
J
M
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Potencial Poluidor
Fabricação de geradores eólicos e elétricos
MÉDIO
(Atividade 22.10)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
E
G
J
M

					
Potencial Poluidor
Indústria metalmecânica			
ALTO
(Atividade 22.11)
PORTE		
Micro				
E
		
Pequena				
F
		
Médio				
H
		
Grande				
L
		
Excepcional			
N
						
Potencial Poluidor
Industrialização de sistemas energéticos
MÉDIO
(Atividade 22.12)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Manutenção Industrial			
MÉDIO
(Atividade 22.13)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
E
G
H
I

					
Potencial Poluidor
Manutenção de Bombas hidráulicas
MÉDIO
(Atividade 22.14)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluído
Outros
(Atividade 21.15)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

GRUPO 23.00 – INDÚSTRIA METÁLURGICA
					
Potencial Poluidor
Artefatos de ferro/aço e metais não ferrosos 		
ALTO
COM tratamento de superfícies, inclusive galvanoplastia
(Atividade 23.01)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Artefatos de ferro/aço e metais não ferrosos 		
ALTO
SEM tratamento de superfícies, inclusive galvanoplastia
(Atividade 23.02)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Fabricação de aço e produtos siderúrgicos 		
ALTO
(Atividade 23.03)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

E
F
H
L
N

					
Potencial Poluidor
Fabricação de artefatos de alumínio 			
ALTO
(Atividade 23.04)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N

E
F
H
L
N
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Potencial Poluidor
Fabricação de autopeças para veículos 			
ALTO
(Atividade 23.05)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de componentes para aerogeradores		
ALTO
(Atividade 23.06)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de embalagens metálicas		
ALTO
(Atividade 23.07)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------					
Potencial Poluidor
Fabricação de estruturas metálicas				
ALTO
COM tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
(Atividade 23.08)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de estruturas metálicas				
ALTO
SEM tratamento de superfície
(Atividade 23.09)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluidor
Fabricação de móveis de aço				
(Atividade 23.10)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

ALTO
E
F
H
J
M

					
Potencial Poluidor
Fabricação de móveis e estruturas metálicas			
ALTO
(Atividade 23.11)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Metalúrgica de metais preciosos				
ALTO
(Atividade 23.12)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M

					
Potencial Poluidor
Metalúrgica de retificação de peças de				
Máquinas industriais
(Atividade 23.13)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

ALTO

E
F
H
J
M

					
Potencial Poluidor
Metalúrgica de pó, inclusive peças			
ALTO
moldadas/estamparia
(Atividade 23.14)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluidor

Metalúrgica de metais não ferrosos, em			

ALTO

formas primárias e secundárias, inclusive ouro
(Atividade 23.15)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M

					

Potencial Poluidor

Produção de fundidos de ferro e aço			

ALTO

forjados, arames, laminados COM tratamento de
superfície, inclusive galvanoplastia
(Atividade 23.16)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M

					

Potencial Poluidor

Produção de fundidos de ferro e aço			

ALTO

forjados, arames, laminados SEM tratamento de
superfície
(Atividade 23.17)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M

					

Potencial Poluidor

Produção de laminados, ligas, artefatos			

ALTO

de metais não ferrosos COM
superfície, inclusive galvanoplastia
(Atividade 23.18)
PORTE		

Micro					

F

		

Pequena					

G

		

Médio					

I

		

Grande					

L

		

Excepcional				

N
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Potencial Poluidor
Poluição de laminados, ligas, artefatos			
ALTO
De metais não ferrosos SEM
Superfície, inclusive galvanoplastia
(Atividade 23.19)
PORTE		
Micro					
F
		
Pequena					
G
		
Médio					
I
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Produção de solda e anodos			
ALTO
(Atividade 23.20)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

F
G
I
L
N

					
Potencial Poluidor
Relaminação de metais não ferrosos			
ALTO
inclusive ligas
(Atividade 23.21)
PORTE		
Micro					
F
		
Pequena					
G
		
Médio					
I
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Serviços de tratamento de superfície,			
ALTO
Inclusive galvanoplastia
(Atividade 23.22)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N

					
Potencial Poluidor
Siderurgia						
ALTO
(Atividade 23.23)
PORTE		
Micro					
F
		
Pequena					
G
		
Médio					
I
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
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Potencial Poluidor
Têmpera e comentação de aço, recozimento			
ALTO
de arames, tratamento de superfícies
(Atividade 23.24)
PORTE		
Micro					
F
		
Pequena					
G
		
Médio					
I
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Tratamento de metais				
ALTO
(Atividade 23.25)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

F
G
I
L
N

					
Potencial Poluído
Outros
(Atividade 23.26)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			
GRUPO 24.00 – INDÚSTRIA QUÍMICA
					
Potencial Poluidor
Beneficiamento de cloro					
ALTO
(Atividade 24.01)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Fabricação de artefatos de fibra sintética			
ALTO
(Atividade 24.02)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					

E
F
H
L
N
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Potencial Poluidor
Fabricação de carvão					
ALTO
(Atividade 24.03)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Fabricação de combustíveis			
ALTO
não derivados de petróleo
(Atividade 24.04)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

E
F
H
L
N

					
Potencial Poluidor
Fabricação de concentrados aromáticos			
ALTO
naturais, artificiais e sintéticos
(Atividade 24.05)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Fabricação de inseticidas,					
ALTO
Germicidas e fungicidas
(Atividade 24.06)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Fabricação de espumas de baixa densidade			
ALTO
(Atividade 24.07)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
G
		
Grande					
H
		
Excepcional				
I
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Potencial Poluidor
Fabricação de fertilizantes e 			
ALTO
agroquímicos
(Atividade 24.08)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

F
G
H
L
N

					
Potencial Poluidor
Fabricação de fios de borrachas, e			
ALTO
látex sintéticos
(Atividade 24.09)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

E
F
H
L
N

					
Potencial Poluidor
Fabricação de fósforos de segurança			
ALTO
e artigos pirotécnicos
(Atividade 24.10)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Fabricação de perfumarias e cosméticos			
MÉDIO
(Atividade 24.11)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
H
		
Excepcional				
I
					
Potencial Poluidor
Fabricação de pólvora, explosivos, e			
ALTO
detonadores e munição para caça e desportos
(Atividade 24.12)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
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Potencial Poluidor
Fabricação de domissanitários			
MÉDIO
Desinfetantes e saneantes
(Atividade 24.13)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
E
G
H
I

					
Potencial Poluidor
Fabricação de produtos derivados				
MÉDIO
Do processamento de madeira
(Atividade 24.14)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------					
Potencial Poluidor
Fabricação de produtos derivados				
ALTO
do processamento de petróleo
(Atividade 24.15)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Fabricação de produtos derivados				
ALTO
do processamento de rochas betuminosas
(Atividade 24.16)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Fabricação de produtos farmacêuticos			
MÉDIO
e veterinários
(Atividade 24.17)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluidor
Fabricação de produtos químicos				
ALTO
para borracha
(Atividade 24.18)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Fabricação de produtos químicos				
ALTO
para calçados
(Atividade 24.19)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Fabricação de resinas					
ALTO
para lonas de freios
(Atividade 24.20)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Fabricação de resinas, fibras e fios				
ALTO
artificiais e sintéticos
(Atividade 24.21)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Manutenção de sabão
MÉDIO
(Atividade 24.22)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				
				

D
E
G
J
M

•266•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

					

Potencial Poluidor

Manutenção de sabões, detergentes e velas		

MÉDIO

(Atividade 24.23)
PORTE		

Micro					

D

		

Pequena					

E

		

Médio					

G

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M

					

Potencial Poluidor

Fabricação de solventes e graxas				

ALTO

(Atividade 24.24)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

L

		

Excepcional				

N

					

Potencial Poluidor

Fabricação de solventes e secantes				

ALTO

(Atividade 24.25)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

L

		

Excepcional				

N

					

Potencial Poluidor

Fabricação de tintas em pó				

ALTO

solventes e corantes
(Atividade 24.26)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

L

		

Excepcional				

N

					

Potencial Poluidor

Fabricação de tintas e adesivos				

ALTO

(Atividade 24.27)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

L

		

Excepcional				

N
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Potencial Poluidor
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes				
Lacas e impermeabilizantes
(Atividade 24.28)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

ALTO

E
F
H
L
N

					
Potencial Poluidor
Indústria de fabricação de concentrados			
ALTO
de cor para plásticos
(Atividade 24.29)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Indústria de fabricação de princípios			
ALTO
ativos e defensivos agrícolas
(Atividade 24.30)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Indústria de recuperação de extintores de incêndio
MÉDIO
(Atividade 24.31)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Indústria e comércio de gases e equipamentos
MÉDIO
(Atividade 24.32)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					

•268•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

					
Potencial Poluidor
Produção de álcool, etílico metanol e similares
ALTO
(Atividade 24.33)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Produção de óleos, gorduras e ceras
ALTO
vegetais e animais
(Atividade 24.34)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

E
F
H
L
N

					
Potencial Poluidor
Produção de óleos essenciais, vegetais e
ALTO
Produtos similares de destilação da madeira
(Atividade 24.35)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

E
F
H
L
N

					
Potencial Poluidor
Produção de substâncias e fabricação de
ALTO
produtos químicos
(Atividade 24.36)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

E
F
H
L
N

					
Potencial Poluidor
Produção de argamassas e massa de
MÉDIO
reboco especiais para construção civil
(Atividade 24.37)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
E
G
J
M
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Potencial Poluidor

Produção de CO2 				

MÉDIO

(Atividade 24.38)
PORTE		

Micro					

D

		

Pequena					

E

		

Médio					

G

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M

					

Potencial Poluidor

Produção de gorduras vegetais hidrogenadas

MÉDIO

(Atividade 24.39)
PORTE		

Micro					

D

		

Pequena					

E

		

Médio					

G

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M

					

Potencial Poluidor

Produção de oxigênio gasoso			

MÉDIO

(Atividade 24.40)
PORTE		

Micro					

D

		

Pequena					

E

		

Médio					

G

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M

					
Recuperação e refino de solventes, óleos

Potencial Poluidor
		

ALTO

minerais, vegetais e animais
(Atividade 24.41)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

L

		

Excepcional				

N

					
Reembalagem de produtos químicos

Potencial Poluidor
		

ALTO

(soda cáustica)
(Atividade 24.42)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

L

		

Excepcional		

N
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Potencial Poluidor
Refinaria de petróleo				
ALTO
(Atividade 24.43)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Tancagem de hidrocarboneto de álcool
		
ALTO
(Atividade 24.44)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N
					

Potencial Poluído

Outros
(Atividade 24.45)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N

GRUPO 25.00 – INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS COUROS E PELES
					
Potencial Poluidor
Beneficiamento de Fibras Têxteis, Vegetais,		
MÉDIO
de origem Animal e sintéticos
(Atividade 25.01)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

D
E
G
J
M

					
Potencial Poluidor
Confecções			
			
BAIXO
(Atividade 25.02)
PORTE		
Micro					
C
		
Pequena					
D
		
Médio					
F
		
Grande					
J
		
Excepcional				
L
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Potencial Poluidor
Fabricação de Artigos, Cama, Mesa e Banho		
BAIXO
(Atividade 25.03)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

C
D
F
J
L

					
Potencial Poluidor
Fabricação de calçados e Componentes
		
MÉDIO
para Calçados
(Atividade 25.04)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de Edredons e Mantas				
BAIXO
(Atividade 25.05)
PORTE		
Micro					
C
		
Pequena					
D
		
Médio					
F
		
Grande					
J
		
Excepcional				
L
					
Potencial Poluidor
Fabricação de Entretelas e Colarinhos			
BAIXO
(Atividade 25.06)
PORTE		
Micro					
C
		
Pequena					
D
		
Médio					
F
		
Grande					
J
		
Excepcional				
L
					
Potencial Poluidor
Fabricação de Estofados
			
MÉDIO
(Atividade 25.07)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

					

D
E
G
J
M
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Potencial Poluidor

Fabricação de Etiquetas de Poliéster			

BAIXO

(Atividade 25.08)
PORTE		

Micro					

C

		

Pequena					

D

		

Médio					

F

		

Grande					

I

		

Excepcional				

L

					

Potencial Poluidor

Fabricação de Fibras Têxteis				

BAIXO

(Atividade 25.09)
PORTE		

Micro					

C

		

Pequena					

D

		

Médio					

F

		

Grande					

I

		

Excepcional				

L

					

Potencial Poluidor

Fabricação de Sandálias e Solas 			

MÉDIO

Para calçados
(Atividade 25.10)
PORTE		

Micro					

D

		

Pequena					

F

		

Médio					

G

		

Grande					

L

		

Excepcional				

M

					
Fabricação de zíper

Potencial Poluidor

			

MÉDIO

(Atividade 25.11)
PORTE		

Micro					

D

		

Pequena					

F

		

Médio					

G

		

Grande					

L

		

Excepcional				

M

					

Potencial Poluidor

Fiação de algodão - SEM tingimento 			

MÉDIO

(Atividade 25.12)
PORTE		

Micro					

D

		

Pequena					

F

		

Médio					

G

		

Grande					

L

		

Excepcional				

M
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Potencial Poluidor
Fiação de tecelagem - SEM tingimento 			
MÉDIO
(Atividade 25.13)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
M

					
Potencial Poluidor
Indústria Têxtil – COM tingimento 		
ALTO
(Atividade 25.14)
PORTE		
Micro					
		
Pequena					
		
Médio					
		
Grande					
		
Excepcional				

E
G
I
M
N

					
Potencial Poluidor
Malharia, Tinturaria/Tingimento,
			
ALTO
Acabamento e Estamparia
(Atividade 25.15)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
G
		
Médio					
I
		
Grande					
M
		
Excepcional				
N
					
Potencial Poluidor
Outros acabamentos em peças do vestuários			
MÉDIO
e artigos diversos de tecidos
(Atividade 25.16)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Processamento de sementes de algodão 			
MÉDIO
(Atividade 25.17)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluído
Outros
(Atividade 25.18)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			
GRUPO 26.00 – INDÚSTRIAS DIVERSAS
					
Potencial Poluidor
Beneficiamento de vidros 		
		
ALTO
(Atividade 26.01)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N

					
Potencial Poluidor
Fabricação de artefatos					
MÉDIO
de pré-moldados de cimento
(Atividade 26.02)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de Artefatos de Fibra de Vidro			
MÉDIO
(Atividade 26.03)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
G
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de chapéus de Palha COM			
MÉDIO
tratamento da palha
(Atividade 26.04)
PORTE		
Micro					
C
		
Pequena					
D
		
Médio					
F
		
Grande					
H
		
Excepcional				
L

E
F
H
L
N
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Potencial Poluidor

Fabricação de chapéus de Palha SEM			

BAIXO

tratamento da palha		
(Atividade 26.05)
PORTE		

Micro					

B

		

Pequena					

C

		

Médio					

E

		

Grande					

H

		

Excepcional				

J

					

Potencial Poluidor

Fabricação de colchões					

MÉDIO

(Atividade 26.06)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M

					

Potencial Poluidor

Fabricação de giz escolar					

BAIXO

(Atividade 26.07)
PORTE		

Micro					

C

		

Pequena					

D

		

Médio					

F

		

Grande					

I

		

Excepcional				

L

					

Potencial Poluidor

Fabricação de Isolantes Térmicos				

MÉDIO

(Atividade 26.08)
PORTE		

Micro					

D

		

Pequena					

E

		

Médio					

G

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M

					

Potencial Poluidor

Fabricação de Lentes					

BAIXO

(Atividade 26.09)
PORTE		

Micro					

C

		

Pequena					

E

		

Médio					

G

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M
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Potencial Poluidor
Fabricação de Redes					
MÉDIO
(Atividade 26.10)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Fabricação de Semi-Jóias (Bijouterias)			
BAIXO
SEM banho (Atividade 26.11)
PORTE		
Micro					
B
		
Pequena					
C
		
Médio					
F
		
Grande					
I
		
Excepcional				
L
					
Potencial Poluidor
Fabricação de Semi-Jóias (Bijouterias)			
ALTO
COM banho (Atividade 26.12)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
L
		
Excepcional				
N

					
Potencial Poluidor
Fabricação de Utensílios Domésticos			
MÉDIO
(Atividade 26.13)
PORTE		
Micro					
D
		
Pequena					
E
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Gráficas e Editoras					
MÉDIO
(Atividade 26.14)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
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Potencial Poluidor

Lavanderia industrial					

MÉDIO

(Atividade 26.15)
PORTE		

Micro					

D

		

Pequena					

E

		

Médio					

G

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M

					

Potencial Poluidor

Fabricação de vidros e similares				

ALTO

(Atividade 26.16)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

L

		

Excepcional				

N

					

Potencial Poluidor

Produção de Emulsões Asfálticas				

MÉDIO

(Atividade 26.17)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

L

		

Excepcional				

N

					

Potencial Poluidor

Produção de Misturas Asfálticas				

MÉDIO

(Atividade 26.18)
PORTE		

Micro					

D

		

Pequena					

E

		

Médio					

G

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M

					

Potencial Poluidor

Usina de Asfalto					

MÉDIO

(Atividade 26.19)
PORTE		

Micro					

E

		

Pequena					

F

		

Médio					

H

		

Grande					

J

		

Excepcional				

M
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Potencial Poluidor
Usina de Produção de Concreto				
MÉDIO
(Atividade 26.20)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
					
Potencial Poluidor
Usina Móvel de Areia Asfáltica				
MÉDIO
Usinada e Quente
(Atividade 26.21)
PORTE		
Micro					
E
		
Pequena					
F
		
Médio					
H
		
Grande					
J
		
Excepcional				
M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------					
Potencial Poluído
Outros
(Atividade 25.18)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N

GRUPO 27.00 – INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA/PAISAGÍSTICA
Áreas para reassentamentos Humanos Urbanos		
Potencial Poluidor
(Atividade 27.01)						
MÉDIO
_____________________________________________________________________________________
ÁREA TOTAL DO			
≤0,5			
D
TERRENO(ha)				
>0,5 ≤2,0		
E
			
>2,0≤5,0		
G
					
>5,0≤10,0		
J
			
>10,0			
M
Implantação de Equipamentos Sociais			
(Atividade 27.02)						

Potencial Poluidor
BAIXO

_____________________________________________________________________________________
ÁREA TOTAL DO			
≤50			
C
CONSTRUÍDA (m2)			
>50 ≤100		
D
			
>100≤200		
F
					
>200≤500		
I
			
>500			
L
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Projetos urbanísticos, paisagísticos diversos			

Potencial Poluidor

(Atividade 27.03)						

MÉDIO

_____________________________________________________________________________________
ÁREA TOTAL 				

≤1,0			

D

URBANIZADA(ha)			

>1,0 ≤2,5		

E

			

>2,5≤5,0		

G

				

>5,0≤15,0		

			

>15,0			

J
M

Requalificação Urbana					

Potencial Poluidor

(Atividade 27.04)						

MÉDIO

_____________________________________________________________________________________
ÁREA 					

≤20			

D

REQUALIFICADA(ha)			

>20 ≤30			

E

			

>30≤50			

G

				

>50≤100		

			

>100			

J
M

Balneário Público					

Potencial Poluidor

(Atividade 27.05)						

MÉDIO

_____________________________________________________________________________________
ÁREA TOTAL 				

≤0,5			

D

(ha)					

>0,5 ≤2,0		

E

			

>2,0≤3,5		

G

				

>3,5≤5,0		

			

>5,0			

Pólo de lazer						

J
M
Potencial Poluidor

Atividade 27.06)							

BAIXO

_____________________________________________________________________________________
ÁREA TOTAL 				

≤1,0			

D

URBANIZADA (m2)			

>1,0 ≤1,5		

E

			

>1,5≤2,0		

G

				

>2,0≤3,0		

			

>3,0			

						

J
M

Potencial Poluído

Outros
(Atividade 27.07)		

BAIXO			

MÉDIO				

ALTO

PORTE		

Micro		

C			

D

			

E

		

Pequena		

D			

E

			

F

		

Médio		

F			

G

			

H

		

Grande		

I			

J

			

L

		

Excepcional

L			

M

			

N
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GRUPO 28.00 – INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E DE OBRAS DE ARTE
Ferrovias – Construção e Ampliação			
Potencial Poluidor
(Atividade 28.01)						
MÉDIO
_____________________________________________________________________________________
EXTENSÃO DA VIA			
≤20			
D
(ha)					
>20 ≤50			
E
			
>50≤100		
G
				
>100≤300		
J
			
>300			
M
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Ferrovias – Manutenção					
Potencial Poluidor
(Atividade 28.02)						
BAIXO
_____________________________________________________________________________________
EXTENSÃO 				
≤20			
C
DA VIA (km)				
>20 ≤50			
D
			
>50≤100		
F
				
>100≤300		
I
			
>300			
L
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Passagem molhada					
Potencial Poluidor
(Atividade 28.03)						
BAIXO
_____________________________________________________________________________________
EXTENSÃO 				
≤10			
C
(m)					
>10 ≤30			
D
			
>30≤100		
F
				
>100≤250		
I
			
>250			
L
Pontilhões e Pontes					
Potencial Poluidor
(Atividade 28.04)						
ALTO
_____________________________________________________________________________________
COMPRIMENTO 				
≤20			
E
TOTAL						
>20 ≤50			
F
DO
					
>50≤100		
H
TABULEIRO(m)				
>100≤150		
L
				
>150			
N
Rodovias – Construção e Ampliação			
(Atividade 28.05)						

Potencial Poluidor
MÉDIO

_____________________________________________________________________________________
EXTENSÇÃO DA VIA 				
≤20			
D
(km)
					
>20 ≤50			
E
		
			
>50≤100		
G
					
>100≤200		
J
					
>200			
M
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Rodovias - Manutenção					
Potencial Poluidor
(Atividade 28.06)						
BAIXO
_____________________________________________________________________________________
EXTENSÃO DA VIA			
≤20			
C
(km)					
>20 ≤50			
D
			
>50≤100		
F
				
>100≤200		
I
			
>200			
L
						
Potencial Poluído
Outros
(Atividade 28.07)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N

GRUPO 29.00 – SANEAMENTO BÁSICO
Estação de Tratamento de Água				
Potencial Poluidor
(ETA Convencional) 						
MÉDIO
(Atividade 29.01)
___________________________________________________________________________________
VAZÃO (m3/h) 					
≤50			
D
						
>50 ≤150		
E
		
			
>150≤250		
G
					
>250≤500		
J
					
>500			
M
Sistema de Abastecimento de Água			
Potencial Poluidor
Com simples desinfecção
(Atividade 29.02)					
BAIXO
_____________________________________________________________________________________
VAZÃO 				
≤20			
C
(m3/h)					
>20 ≤50			
D
			
>50≤150		
F
				
>150≤200		
I
			
>250			
L
Sistema de Abastecimento de Água			
Potencial Poluidor
com tratamento completo 						
MÉDIO
(Atividade 29.03)
___________________________________________________________________________________
VAZÃO (m3/h) 					
≤50			
D
						
>50 ≤100		
E
		
			
>100≤250		
G
					
>250≤500		
J							
		
>500			
M
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Sistema de Esgotamento sanitário				

Potencial Poluidor

ETE Não Simplificada
(Atividade 29.04)						

ALTO

_____________________________________________________________________________________
População atendida 				

≤3000			

E

						

>3000 ≤10000		

F

					

>10000≤50000		

H						

			
>100000		

>50000≤100000		

L

								

N

Sistema de Esgotamento Sanitário com ETE			

Potencial Poluidor

Simplificada – Fossa Séptica e Valas de Infiltração –			

MÉDIO

Fossa Séptica – Sumidouros, Filtro Simplificado
e Filtro Anaeróbico
(Atividade 29.05)
___________________________________________________________________________________
população atendida (m3/h) 			

≤500			

D

						

>500 ≤1000		

E
G						

		

			

>1000≤1500		

			

>1500≤3000		

J									

>3000			

M

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Implantação de Banheiros Químicos				
(Atividade 29.06)						

Potencial Poluidor

MÉDIO

___________________________________________________________________________________
Número de Banheiros

			

≤10		

D

						

>10 ≤20		

E

>20≤30		

G							

		
			
>50		

			
>30≤50		

J										

M

						

Potencial Poluído

Outros
(Atividade 29.07)		

BAIXO			

MÉDIO				

ALTO

PORTE		

Micro		

C			

D

			

E

		

Pequena		

D			

E

			

F

		

Médio		

F			

G

			

H

		

Grande		

I			

J

			

L

		

Excepcional

L		

M

			

N
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GRUPO 30.00 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
Estações de Rádio Base para				
Potencial Poluidor
Telefonia Móvel						
MÉDIO
(Atividade 30.01)
___________________________________________________________________________________
POTÊNCIA
					
≤1		
E
TRANSMISSOR						
>1 ≤45		
F
IRRADIADA 			
			
>45≤200
I			
				
>200		
L

(w)			

Estação Repetidora -					
Potencial Poluidor
Sistema de Telecomunicações				
BAIXO
(Atividade 30.02)
___________________________________________________________________________________
POTÊNCIA
					
≤1		
D
TRANSMISSOR						
>1 ≤45		
E
(w)			
			
>45≤200
G						
				
>200		
I
Implantação de Sistemas					
Potencial Poluidor
de Telecomunicações					
BAIXO
(Atividade 30.03)
___________________________________________________________________________________
PORTE 					
Micro		
F
						
Pequeno		
G
			
			
Médio		
I		
					
			
Grande		
J
						
Excepcional
L
Rede de Telefonia					
Potencial Poluidor
(Atividade 30.02)					
BAIXO
___________________________________________________________________________________
EXTENSÃO
					
≤10		
E
							
>10 ≤30		
F
			
			
>30≤60		
H
						
>60≤100
I
						
>100		
L
					
Potencial Poluído
Outros
(Atividade 30.05)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N
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GRUPO 31.01 – OBRAS HÍDRICAS
			

Potencial Poluidor

Açudes, Barragens e Diques				

MÉDIO

(Atividade 31.01)
___________________________________________________________________________________
ÁREA DE SUPERFÍCIE 				

≤10		

F

HIDRAÚLICA					

>10 ≤100

H

(ha)			

>100≤500

I

						

>500≤5000

L

						

>5000		

O

			

			

Potencial Poluidor

Canais de Derivação para Interligação				

MÉDIO

de Bacias, Implantação de Sistema Adutor
(Atividade 31.02)
___________________________________________________________________________________
EXTENSÃO TOTAL				

≤5		

E

(ha)					

>5 ≤20		

G

			

>20≤50		

H

						

>50≤100

L

						

>100		

N

			

			

Potencial Poluidor

Canais para Drenagem					

MÉDIO

(Atividade 31.03)
___________________________________________________________________________________
EXTENSÃO TOTAL				

≤0,5		

D

(km)					

>0,5 ≤1,5

E

>1,5≤3,0

G

						

>3,0≤10,0

J

						

>10,0		

L

			

			

			

Potencial Poluidor

Capacitação de Águas Subterrâneas - Poços			

MÉDIO

(Atividade 31.04)
___________________________________________________________________________________
VAZÃO						

≤1000		

A

(L/h)						

>1000 ≤1500

B

			

			

>1500≤3000

D

						

>3000≤5000

E

						

>5000		

F
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Potencial Poluidor
Dragagem e Derrocamento em Corpos de Água			
MÉDIO
(Atividade 31.05)
___________________________________________________________________________________
VOLUME TOTAL				
≤500		
D
(m3)						
>500 ≤2000
E
			
			
>2000≤5000
F
						
>5000≤15000
H
						
>15000 L
			
Potencial Poluidor
Retificação de Corpos Hídricos Correntes			
ALTO
(Atividade 31.06)
___________________________________________________________________________________
EXTENSÃO					
≤500		
H
(m3)						
>500 ≤1000
I
			
			
>1000≤1500
J
						
>1500≤2000
H
						
>2000		
L
					
Potencial Poluído
Outros
(Atividade 31.07)		
BAIXO			
MÉDIO				
ALTO
PORTE		
Micro		
C			
D 			
		
Pequena		
D			
E
			
		
Médio		
F			
G
			
		
Grande		
I			
J
			
		
Excepcional
L			
M
			

E
F
H
L
N
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Valores (UFIRCE) para Remuneração da Emissão de Licenças e Autorizações
Intervalo

Licença
Prévia

Licença de Licença de Licença de
Licença
Licença de
Instalação Operação Alteração Simplificada e Operação
Instalação

Ambiental
Autorização

A

75

105

75

75

65

120

75

B

90

120

90

90

65

130

90

C

105

135

105

105

65

155

105

D

130

160

130

130

200

130

E

155

210

155

155

230

155,80

F

175

290

225

200

450

200

G

265

400

330

240

262,20

H

330

595

465

265

330

I

460

860

660

400

400

J

595

1260

990

595

465

L

990

1920

1400

730

530

M

1320

2590

1980

990

595

N

2120

3960

3040

1520

660

O

2650

5280

3960

1980

730

P

3450

5280

2650

800

Q

3,00

R

12

S

15

T

30

U

75

A Licença Simplificada, no valor de 65 UFIRCE, será concedida exclusivamente aos empreendimentos ou atividades de porte micro cuja classe de cobrança
de remuneração seja A, B ou C.
3
A Licença de Instalação e Operação (LIO), quando aplicada aos projetos de assentamento rural. Suas classes de cobrança da remuneração (A,B,C,D,E) estão
definidas no título “Projetos de Assentamento Rural de Reforma Agrária”.
2

1. Os valores apresentados incidem sobre empreendimentos ou atividades localizados até 100 Km da sede da
SEMACE em Fortaleza, ou da representação regional mais
próxima ao empreendimento, obra ou atividade, caso esta
seja responsável pelo licenciamento.
2. Para empreendimentos ou atividades situados entre 100
km e 300 km aos valores apresentados serão acrescidos de
20% (vinte por cento).
3. Para distâncias maiores que 300 km e menores que 500
km, o acréscimo será de 25% (vinte e cinco por cento).
4. Acima de 500 km, o acréscimo será de 35% (trinta e
cinco por cento).
5. Empreendimentos ou atividades requerendo a Licença
de Operação sem possuírem Licença Prévia e Licença de
Instalação, estarão sujeitos à cobrança pela soma total das
três licenças.
6. Em caso de licença para regularização de empreendimentos não licenciados, o valor cobrado será a soma das Licenças
Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO).
7. Para empreendimentos em operação sem o devido Licenciamento aplica-se:

7.1- Caso sejam de porte micro ou pequeno, será obrigatoriamente realizada perícia ambiental e assinado um TAC
(Termo de Ajustamento de Conduta);
7.2 - Caso sejam de porte médio, grande ou excepcional,
será obrigatoriamente realizada auditoria ambiental e assinado um TAC, acrescido de pagamento de compensatória não
inferior a 0,5% (meio por cento) do valor do empreendimento de acordo com a resolução COEMA Nº 09/03.
8. Empreendimentos, que por sua natureza, não é obrigatória a Licença de Operação, a validade da Licença de
Instalação deverá ser renovada enquanto o empreendimento
estiver sendo negociando. Ex: Parcelamento de Solo.
9. Nos casos de empreendimentos a serem instalados em
áreas de loteamentos, áreas industriais ou distritos industriais
previamente licenciados, caso não se verifique mudança do uso
definido na licença original, o licenciamento para o novo empreendimento será iniciado à partir da Licença de Instalação (LI).
10. Sempre que solicitados estudos ambientais a remuneração de análise será calculada pela fórmula proposta para
esse fim, todavia, o número de técnicos e horas técnicas de
trabalho serão definidos como segue:
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Tipo de Estudo 							
nº de				
Horas
								Técnicos
		Trabalhadas
Estudo Ambiental (EA) / Plano de Emergência / Plano de 		
01				
04
Contingência / Relatório Ambiental Simplificado
( Resolução COEMA no 012/2002)
Plano de Controle Ambiental (PCA) / Relatório de Controle
02				
10
Ambiental (RCA) / Análise de Risco /Gerenciamento de Risco /
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) /
Estudo de Viabilidade Ambiental(EVA) / Plano de Controle
e Monitoramento Ambiental (PCMA)
Plano de Manejo Florestal / Plano de Desmatamento Racional
03				
10
Relatório Ambiental Simplificado(RAS)				
03				
12
Auditoria Ambiental (AA) 					
03				
16
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental a definir 			
a definir
(EIA/RIMA)							
para cada
		
para cada
								
caso 		
		
caso
Avaliação Ambiental Estratégica de Políticas,			
a definir
		
a definir
Programas e Planos Públicos (AAEPPPP)				
para cada
		
para cada
								
caso
		
caso

12) A Vistorias extras, necessárias para emissão das licenças ou causadas por descumprimento do requerente das
exigências da SEMACE, implicam nos seguintes acréscimo
por vistoria extra:
a) 10% (dez por cento) do valor original da licença, para
empreendimentos ou atividades situados até 100 Km da
sede da SEMACE ou representação regional responsável
pelo licenciamento;
b) 15% (quinze por cento) do valor original da licença, para
empreendimentos ou atividades situados acima de 100 Km
até 300 Km da sede da SEMACE ou representação regional
responsável pelo licenciamento;
c) 20% (vinte por cento) para empreendimentos ou
atividades situados acima de 300 Km até 500Km da sede
da SEMACE ou representação regional responsável pelo
licenciamento;
d) 25% (vinte e cinco por cento) para empreendimentos ou
atividades situados acima de 500 Km da sede da SEMACE
ou representação regional responsável pelo licenciamento.
Remuneração da Análise de Estudos Ambientais
Nos processos de licenciamento de empreendimentos ou
atividades sujeitos a EIA/RIMA e outros estudos ambientais, o cálculo da remuneração dessa análise considerará os
seguintes parâmetros:

a) distância do empreendimento ou atividade objeto do
licenciamento à sede da SEMACE em Fortaleza;
b) número de técnicos envolvidos; e
c) horas técnicas totais de trabalho da equipe de análise
(considerando consultas, deslocamentos para visitas técnicas e vistorias). O total mínimo de horas técnicas a considerar,
para o EIA/RIMA, não poderá ser inferior a 100 (cem).
A remuneração será dada pela fórmula:
V = { [(D * FCQ* P1) + (NT *THT* FCHT) ]* P2 }
Onde:
V= Valor em UFIRCE da remuneração dos serviços;
D = Distância em Km à sede da SEMACE;
FCQ = Fator custo unitário de quilometragem = 0,8710
UFIRCE/km;
P1= Peso atribuído ao fator distância = 2;
NT = Número total de técnicos utilizados na análise;
THT = Total de horas técnicas necessárias para análise do
processo até sua conclusão;
FCHT = Fator custo unitário de hora técnica = 21,7756
UFIRCE/hora;
P2 = Peso atribuído ao fator análise técnica = 1,50.
Observação: Todas as despesas e custos referentes à realização de audiências prévias e públicas serão de inteira e exclusiva
responsabilidade do requerente do licenciamento.
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Anexo IV
TAXAS DE SERVIÇOS PRESTADOS
Natureza do Serviço Valor					
(UFIRCE)
Consulta Prévia							
Revalidação de Plantas						
Segunda via de Licença expedida					
								
Cadastro de Consultores						
Declaração							
Certidão Negativa de Débito Ambiental			
Índice de Fumaça/Veículo inspecionado 				
Alteração de Cadastro de Agrotóxico 				

174,80
30,00
4% do valor original da licença o
u mínimo de 40 UFIRCE, o que for maior
87,40
50,00
50,00
45,00
87,40

Anexo IV(Continuação)
CADASTRO DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA PRIMA DE ORIGEM VEGETAL
CÓDIGO / CATEGORIA			

CATEGORIAS

QUANT. UFIRCE

01.00 Empreendimentos florestais
01.01 Especializada 									
01.02 Administradora 									
01.03 Cooperativas florestais 								
01.04 Associações florestais 								
01.05 Consultoria florestal 								
01.06 Comerciante de florestas 								

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

02.00 Extrator/Fornecedor de produtos e subprodutos da flora
02.01 Toras 										
02.02 Toretes 										
02.03 Mourões, palanques 								
02.04 Varas, esteios, cabos de madeira, estacas, casca de madeira e similares. 90,00
02.05 Lenha 									
02.06 Palmito e similares 								
02.07 Óleos essenciais 									
02.08 Plantas ornamentais 								
02.09 Plantas medicinais, aromáticas, raízes, bulbos, xaxim					
02.10 Vime, bambu, cipó e similares 							
02.11 Fibras, resina, goma, cera 								

Tabela A
90,00
75,00
45,00
45,00
30,00
90,00

03.00 Produtor de produtos e subprodutos da flora
03.01 Carvão vegetal								
03.02 Dormentes, postes, estacas, mourões e similares 					
03.03 Plantas ornamentais 								
03.04 Plantas medicinais, aromáticas, raízes, bulbos 					
03.05 Sementes florestais 								
03.06 Mudas Florestais 									

Tabela A
90,00
75,00
75,00
45,00
45,00

04.00 Consumidor de produtos e subprodutos da Flora
04.01 Carvão vegetal, moinha, briquetes, peletes de carvão e similares.			
04.02 Lenha, cavacos 							
		
04.03 Consumidor de tenha para produção de artigos artesanais				

90,00
90,00
90,00

Tabela A
Tabela A
15,00
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05.00 Desdobramento de madeira
05.01 Serraria 								
		
06.00 Fábrica/Indústria de produtos e subprodutos da flora
06.01 Artefatos de madeira, tacos, espetos para churrasco, caixa para embalagens, 		
estrados e armações de madeira e assemelhados.
06.02 Artefatos de cipó, de vime, de bambu e similares.				
06.03 Artefatos de xaxim 								
06.04 Reformadora 									
06.05 Carpintaria 									
06.06 Marcenaria 									
06.07 Móveis 										
06.08 Palhas para embalagem 								
06.09 Gaiolas, viveiros e poleiros de madeiras. 						
06.10 Carrocerias e assemelhados 							
06.11 Beneficiamento de plantas ornamentais 						
06.12 Beneficiamento de plantas medicinais, aromáticas e assemelhados.			
06.13 Beneficiamento de palmito em conserva, erva-mate e óleos essenciais. 			
06.14 Resinas e tanantes 									
06.15 Madeira compensada, contraplacada, cavacos, palhas, fósforo,
		
palito, prensado, aglomerado, chapas de fibras, produtos destilados
da madeira serrada, madeira laminada, desfolhada e faqueada.
06.16 Briquetes, peletes de carvão, peletes de madeira. 			
		
06.17 Pasta mecânica, celulose, papel, papelão. 				
		
06.18 Casa de madeira 									
07.00 Comerciante de Produto e Subproduto da flora
07.01 Madeira serrada e beneficiada 					
		
07.02 Toras, toretes, mourões, postes, palanques, dormentes e achas.
		
07.03 Lenha 									
07.04 Carvão vegetal e briquete 						
		
07.05 Moinha e resíduos 							
07.06 Resina e goma 									
07.07 Xaxim 										
07.08 Plantas ornamentais cultivadas e envasadas 						
07.09 Plantas medicinais, aromáticas, raízes, bulbos e similares 				
07.10 Palmito 									
08.00 Tratamento de madeira
08.01 Usina de tratamento de madeira 					
		
09.00 Exportador
09.01 Exportador de produtos e subprodutos da flora 					
10.00 Depósito fechado
10.01 Depósito de produto e subproduto da flora 				
		
11.00 Eventual 										

Tabela A
45,00
45,00
90,00
45,00
30,00
45,00
90,00
45,00
45,00
90,00
90,00
230,00
230,00
230,00
Tabela A
Tabela A
Tabela A
230,00
Tabela A
Tabela A
Tabela A
Tabela A
Tabela A
90,00
90,00
90,00
90,00
Tabela A
Tabela A
230,00
Tabela A
15,00

Tabela A
CÓDIGO 			
Matéria-Prima e/ou fonte de energia		
Quantidade de
Volume anual em m³								
UFIRCE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.05, 03.01, 04.01,				
≤1000					
50,00
04.02, 05.01, 06.15				
>1000 ≤5000				
100,00
06.16, 06.17, 07.01				
>5000 ≤10000				
150,00
07.02, 07.03, 07.04				
>10000 ≤25000				
250,00
07.05, 10.01					
>25000 ≤50000				
350,00
						
>50.000 ≤100.000			
500,00
07.10, 08.01					
>100.000 ≤1.500.000 650,00+0,003 por unidade
1.01									
3.650,00+0,003 por unidade
									
>1.500,00
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SERVIÇOS LABORATORIAIS

Água de poço, cacimba, açude, rio, lagoa 								
(UFIRCE)

Valor

Análise Bacteriológica – Coliforme Fecal 								
Análise Físico-Química 										
Análise Bacteriológica e Físico Química em Água 							

32,00
55,00
87,00

Parâmetros - Preço Unitário
Preço Unitário
pH, cor, turbidez, condutividade, salinidade, temperatura						
5,66
(determinada em campo)
Alcalinidade Total, hidróxido, carbonato, bicarbonato, dureza, 					
8,49
cálcio, magnésio, cloreto,cloro residual(determinado em campo)
Nitritos, nitratos, amônia, sólidos totais, nitrogênio amoniacal total, 				
11,32
sólidos totaisdissolvidos, sólidos suspensos, Oxigênio Dissolvido - OD
Clorofila “a” 											
13,11
Fósforo total, fósforo dissolvido, sulfeto(H2 S) 							
14,15
Sulfato, ferro, sódio, potássio, sílica 								
16,98
Demanda Biológica de Oxigênio - DBO, Demanda Química de Oxigênio - DQO 16,98
Nitrogênio total, (Kjeldahl), fenois (C6 H5 OH) 							
22,64
Metais Traços – Absorção Atômica ( ferro, cádmio, cromo total, níquel,				
28,00
alumínio, zinco, chumbo, cobre, manganês, prata, estanho ) –
A partir de quatro metais, aplicar ao somatório do valor unitário uma redução
de 20% .
Hidrocarboneto (Horiba ) 									
50,00
Despejos Domésticos e Industriais 							
( Parâmetros Básicos )										
Despejo Doméstico - Condomínio ( pH, materiais em suspensão, 					
materiais sedimentáveis, cloro residual)
Despejo Industrial ( pH, óleos e graxas, materiais sedimentáveis, 					
materiais flutuantes, Demanda Biológica de Oxigênio - DBO,
Demanda Química de Oxigênio - DQO

Valor
(UFIRCE)
34,96
117,99

Parâmetros - Preço Unitário 						
Preço Unitário
pH 												
7,00
Cloro residual (determinado em campo) 								

13,11

Óleos e Graxas – Substâncias Solúveis em Hexano 							
Materiais sedimentáveis 										
Materiais flutuantes 										
Oxigênio Dissolvido – OD, Sólidos Suspensos 							
Demanda Biológica de Oxigênio - DBO, Demanda Química 					
de Oxigênio – DQO

34,96
7,74
7,11
11,32
30,59

Serviço de Coleta 							
Valor (UFIRCE)
Coleta Realizada ( distância ≤ 100 km da sede da SEMACE) 					
57,00
Coleta Realizada ( distância > 100 km ≤ 300 km da sede da SEMACE) 				
68,40
Coleta Realizada ( distância > 300 km ≤ 500 km da sede da SEMACE) 				
71,25
Coleta Realizada ( distância > 500 km da sede da SEMACE) 					
76,95
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RESOLUÇÃO Nº 02, DE 27 DE MARÇO DE 2002.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no
uso de suas atribuições que lhe conferem os arts. 2º, itens 2
e 7, da Lei nº 11.411, de 28.12.87 e 2º, VII, do Decreto nº
23.157, de 08.04.94, fundamentado no Parecer da Câmara
Técnica sobre Carcinicultura e Proteção do Meio Ambiente,
criada pela Resolução nº 17, de 13 de dezembro de 2001 do
COEMA, apresentado na 99ª reunião ordinária, realizada
em 27 de março de 2002, e tendo em vista o disposto em
seu Regimento Interno, e
Considerando a necessidade de proteger a formação vegetal
de mangue além das áreas de preservação permanente;
Considerando a necessidade de ordenar o cultivo de camarão
fora das áreas de preservação permanente;
Considerando a necessidade do abastecimento e drenagem
das fazendas de cultivo de camarão em corpos d’água fluviais
e flúvio-marinhos;
Considerando a necessidade de serem editadas normas
específicas e eficazes para o licenciamento ambiental de
empreendimentos de cultivo de camarões;
Considerando a ausência de legislação ou norma federal
específica;
Considerando as características ambientais diferenciadas
entre o Estado do Ceará e os demais Estados da Federação;
Considerando que a Resolução COEMA nº 16, de 28 de
dezembro de 2.000 não contempla todos os aspectos de
proteção ambiental desejados à implantação das atividades
de carcinicultura;
Considerando o cultivo de camarão como uma atividade
econômica legal, sendo necessário para tanto estabelecer normas regularmentadoras aos procedimentos de licenciamento
ambiental para empreendimentos de carcinicultura terrestre,
nos termos desta Resolução
RESOLVE:
Art. 1º. Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes
definições:
I - Marés de sizígias: são as marés astronômicas de maior
amplitude que ocorrem no oceano Atlântico, durante o
período compreendido por dois dias antes e dois dias depois
da lua nova e lua cheia;
II - Marés equinociais: são as sizígias que ocorrem nos equinócios, quando há alinhamento aparente do plano solar com
o equador terrestre em março e setembro;
III - Marés de quadratura: são as marés astronômicas de me-

nor amplitude que ocorrem no oceano Atlântico, durante o
período compreendido por dois dias antes e dois dias depois
da lua de quarto crescente e quarto minguante;
IV - Médio-litoral: é a faixa de terra delimitada pelos níveis
extremos das preamares e baixa-mares de sizígia. Também
conhecida como região intertidal ou intermaré;
V - Médio-litoral inferior: é a faixa de terra delimitada pelos
níveis extremos das baixa-mares equinociais de sizígia e nível
médio das baixa-mares de quadratura, somente exposta em
intervalos de quinze dias e o permanece sendo por períodos
contínuos de aproximadamente cinco dias;
VI - Médio-litoral médio: é a faixa de terra delimitada pelos
níveis médios das baixa-mares e preamares de quadratura.
Essa faixa de terra é inundada e exposta para todos os dias;
VII - Médio-litoral superior: é a faixa de terra delimitada pelo
nível médio das preamares de quadratura e nível extremo
das preamares de sizígia equinociais, somente inundada em
intervalos de quinze dias e o permanece sendo por períodos
contínuos de aproximadamente cinco dias;
VIII - Nível médio de maré: é a cota representando a média
de todas as preamares e baixa-mares de sizígia e quadratura.
Em termos topográficos, o nível médio está situado na zona
de médio-litoral inferior, não se devendo confundir com o
nível zero de maré;
IX - Manguezal: é o ecossistema litorâneo, com influência
flúvio-marinha, que ocorre em terrenos sujeitos à ação das
marés, formado por vasas lodosas ou arenosas recentes, às
quais se associa, predominantemente, a vegetação natural
conhecida como mangue, e cuja importância ecológica
concentra-se na exportação significativa de matéria orgânica
particulada e dissolvida para os ecossistemas estuarino e marinho e na proteção contra a erosão da linha de costa;
X - Salgado: é o ecossistema desprovido de vegetação vascular desenvolvendo-se entre o nível médio das preamares de
quadratura e o nível das preamares de sizígia equinociais,
em faixa de terra hipersalina com valores da água intersticial
acima de 100 ppm (partes por milhar), normalmente situado
em médio-litoral superior;
XI - Apicum: é o ecossistema de estágio sucessional tanto do
manguezal como do salgado, onde predomina solo arenoso e
relevo elevado que impede a cobertura dos solos pelas marés,
sendo colonizado por espécies vegetais de caatinga e/ou mata
de tabuleiro;
XII - Salinas: são áreas antropizadas que geram ecossistemas
apresentando hipersalinidade residual de solo, e consequentemente baixa capacidade de regeneração natural por
vegetação de mague;
XIII - Classes de água: são aquelas definidas pela Resolução
CONAMA nº 20 de 18 de junho de 1986;
XIV - Áreas de Preservação Permanente: são aquelas definidas pela Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código
Florestal) e pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de
agosto de 2.001;
XV - Reservas Legais: são aquelas definidas pela Lei nº 4.771
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de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal) e pela Medida
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2.001.
Art. 2º. A localização, instalação, modificação, ampliação e
operação de empreendimentos de carcinicultura dependerá
de prévio licenciamento ambiental pela SEMACE, sem
prejuízo de outras licenças exigidas legalmente.
§ 1º. Nos terrenos da União, a SEMACE quando da análise
do licenciamento ambiental, deverá solicitar a anuência
prévia do IBAMA.
§ 2º. Não será permitida a instalação de empreendimento em
faixa de médio-litoral inferior, até o limite do nível médio
de maré.
Art. 3º. Para efeito desta Resolução, os empreendimentos
individuais de carcinicultura serão classificados em categorias, de acordo com a dimensão máxima efetiva de área
ocupada.
§ 1º. Os empreendimentos de pequeno porte são aqueles
com áreas ocupadas inferiores ou iguais a 02 (dois) hectares,
que poderão, a critério da SEMACE, ter os seus processos
de licenciamento simplificados, de acordo com a Resolução
CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 2001.
§ 2º. Os empreendimentos de médio porte são aqueles com
áreas ocupadas maiores que 02 (dois) e menores ou iguais a
50 (cinqüenta) hectares, devendo comprovar sua viabilidade
ambiental no processo de licenciamento.
§ 3º. Os empreendimentos de grande porte são aqueles
com áreas ocupadas maiores que 50 (cinqüenta) hectares,
devendo apresentar obrigatoriamente Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental no processo
de licenciamento.
§ 4º. Na ampliação dos projetos de carcinicultura os estudos
ambientais solicitados serão referentes ao novo porte em que
será classificado o empreendimento.
§ 5º. A SEMACE poderá determinar a elaboração de estudos ambientais mais restritivos dependendo da fragilidade
da área onde serão implantados os empreendimentos de
carcinicultura.
Art. 4º. Será permitido a instalação de equipamentos de
captação, adução e drenagem dos empreendimentos de carcinicultura nas margens dos rios e demais recursos hídricos,
desde que não provoquem desmatamento.
§ 1º. Na área de preservação permanente (APP), colonizada
por formações vegetais não será admitida a introdução de
equipamentos de captação, adução e drenagem.

§ 2º. Os equipamentos de captação, adução e drenagem se
limitarão a ocupar no máximo 5% (cinco por cento) de cada
faixa de ecossistema no trânsito pela APP.
§ 3º. O total do ecossistema a ser considerado para cálculo
da limitação será sempre aquele defronte à propriedade, ao
longo do recurso hídrico onde se fizer o abastecimento ou
se lançar à drenagem.
Art. 5º. Os empreendimentos situados em zona de influência
flúvio-marinha, cujo abastecimento se dê em captações de
águas classe 7, e em presença de formação vegetal de mangue
na APP ou além dela, manterão um corredor de reserva,
de no mínimo, 10 (dez) metros, entre a parte posterior da
vegetação de mangue e o empreendimento, em toda a área
de médio litoral aonde ocorra esta condição.
Art. 6º. Os empreendimentos de carcinicultura a serem
implantados tanto em ecossistemas de apicuns quanto de salgados, deverão preservar, no mínimo 20% (vinte por cento)
dessas áreas, cuja localização será definida pela SEMACE.
§ 1º. No caso de empreendimentos circunvizinhos às áreas
definidas para preservação deverão ser, preferencialmente,
contíguas.
§ 2º. Este percentual de 20% (vinte por cento) não poderá
ser incorporado ao de Reserva Legal da propriedade.
Art. 7º. Áreas de salina localizadas na faixa de médio-litoral médio, poderão ser ocupadas por empreendimentos
de carcinicultura, desde que se adeqüem ao disposto nesta
Resolução.
Art. 8º. A SEMACE, no exercício de sua competência e
controle, expedirá Licença Prévia - LP, Licença de Instalação
- LI e Licença de Operação - LO, para os empreendimentos
de carcinicultura, sendo:
§ 1º. A Licença Prévia será concedida pela SEMACE na fase
preliminar do empreendimento, aprovando sua concepção e
localização, em parecer técnico que estabelecerá os condicionantes e requisitos básicos a serem atendidos nas próximas
fases do licenciamento, através de termo de referência.
§ 2º. A Licença de Instalação será concedida pela SEMACE
mediante a apresentação do projeto e de sua aprovação,
consubstanciada em parecer técnico.
§ 3º. A Licença de Operação será concedida pela SEMACE
mediante a implantação do projeto aprovado através da
Licença de Instalação, desde que tenham sido cumpridos
todos os condicionantes previamente estabelecidos, e será
embasada em parecer técnico.
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§ 4º. As licenças ambientais poderão ser expedidas isoladas
ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características
e fase do empreendimento.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente
a Resolução COEMA nº 16 de 28 de dezembro de 2000.

§ 5º. Os termos de referência serão emitidos pela SEMACE de acordo com as características de cada projeto e dos
ecossistemas onde pleiteiam se instalar, atendida a legislação
pertinente.

Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente, em
Fortaleza, 1º de abril de 2002.

§ 6º. Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos similares e vizinhos, ou para aqueles integrantes de planos de
desenvolvimento aprovados, previamente, pela SEMACE,
desde que definida responsabilidade legal pelo conjunto de
empreendimentos.
Art. 9º. Os responsáveis pelos empreendimentos de carcinicultura em operação, na data da expedição desta Resolução,
deverão regularizar sua situação, em consonância com a
SEMACE, mediante a obtenção de Licença de Operação,
nos termos da legislação em vigor, para a qual será exigida
a apresentação de estudos ambientais pertinentes, na forma
de um Programa de Controle e Monitoramento AmbientalPCMA, conforme termo de referência a ser emitido pela
SEMACE.
§ 1º. Os empreendimentos em operação, na data de publicação desta Resolução, deverão adequar-se a ela no prazo
máximo de 2 anos.
§ 2º. Estes empreendimentos não poderão solicitar a Licença
de Operação até que recuperem todo seu passivo ambiental,
caso exista, seja este também na forma de pendências administrativas e/ou judiciais.

José Kleber Calou Filho
Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente

***

RESOLUÇÃO Nº 12 DE 29 DE AGOSTO DE 2002.
Dispõe sobre o licenciamento de atividade
de carcinicultura para empreendimento de
pequeno porte.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 2º, item 7º, da Lei
nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 12.274, de 05 de abril de 1994, e
art. 2º, VII do Decreto nº 23.157, de 08.04.94, e
Considerando o cultivo de camarão como uma atividade
econômica legal;
Considerando a ausência de legislação ou norma federal
específica para o licenciamento dessa atividade;
Considerando a necessidade de serem editadas normas específicas e eficazes para o licenciamento ambiental de cultivo
de camarões de empreendimentos de pequeno porte;

§ 3º. A SEMACE emitirá em procedimento administrativo
próprio, por solicitação do empreendedor, um atestado
sobre a existência ou não do passivo ambiental de cada
empreendimento.

Considerando a redução das desigualdades sociais pela ampliação de acesso a atividades econômicas pela população de
baixa renda das comunidades ribeirinhas;

§ 4º. O passivo ambiental poderá ser compensado mediante
a adoção de medidas compensatórias ao meio ambiente, nos
termos da legislação vigente.

Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 para procedimentos simplificados para atividades e empreendimentos de
pequeno potencial de impacto ambiental;

Art. 10. Todos os empreendimentos com lançamento das
águas de despesca em corpos hídricos de qualquer classe,
deverão atender aos padrões definidos nas legislações vigentes.
Parágrafo único. A SEMACE após análise do projeto e do
meio onde se insere determinará as medidas de tratamento
e controle desses lançamentos, através da emissão de termo
de referência.

Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução COEMA nº 02, de 27 de março de 2002 para o processo de
licenciamento simplificado para atividades de carcinicultura
de empreendimentos de pequeno porte;
Considerando que a função principal do licenciamento
ambiental é evitar riscos e danos ao ser humano e ao meio
ambiente:
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RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar a Resolução COEMA para licenciamento
da atividade de carcinicultura para empreendimentos de pequeno porte apresentada na 103ª reunião ordinária, realizada
em 29 de agosto de 2002.
Art. 2°. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes
definições:
I - Empreendimentos de carcinicultura de pequeno porte: são
aqueles com áreas ocupadas inferiores ou iguais a 02 (dois)
hectares, de acordo com a Resolução COEMA nº 02, de 27
de março de 2002;
II - Licença Prévia – LP: Licença concedida na fase preliminar
do planejamento do empreendimento de carcinicultura de
pequeno porte, aprovando sua localização e concepção, sua
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos a
serem atendidos na próxima fase do licenciamento;
III - Licença de Instalação e Operação – LIOP: Licença que
autoriza a implantação e operacionalização dos empreendimentos de carcinicultura de pequeno porte de acordo com
as especificações constantes do Projeto Básico, incluindo
as medidas de controle ambiental e demais condicionantes
constantes do Relatório Ambiental Simplificado.
Art. 3º. A SEMACE expedirá a Licença Prévia - LP e a Licença de Instalação e Operação – LIOP para atividades de
carcinicultura de empreendimentos de pequeno porte:
I - as licenças ambientais poderão ser emitidas isoladas ou
sucessivamente, de acordo com a natureza, características,
localização e fase de implantação do empreendimento;
II - as solicitações das licenças estabelecidas no caput deste
artigo deverão ser acompanhadas dos documentos relacionados no Anexo I desta Resolução;
III - os estudos ambientais necessários ao licenciamento dos
empreendimentos de carcinicultura de pequeno porte são
aqueles constantes do Relatório Ambiental Simplificado,
conforme o constante do Anexo II desta Resolução;
IV - na ampliação dos empreendimentos de carcinicultura
de pequeno porte, os estudos ambientais solicitados serão
referentes ao novo porte em que será classificado o empreendimento, conforme Resolução COEMA nº 02, de 27 de
março de 2002.
Art. 4°. Os procedimentos e prazos estabelecidos nesta
Resolução aplicam-se, em qualquer nível de competência
ao licenciamento ambiental de carcinicultura de empreendimentos pequeno porte.
Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

SECRETARIA DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE, em Fortaleza, 2002.
Albert Brasil Gradvohl
Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente
- COEMA

***

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES
DE CARCINICULTURA DE PEQUENO PORTE
TIPO DE LICENÇA DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
LICENÇA PRÉVIA - LP 		
Requerimento da LP;
Cópia do CNPJ e do contrato social ou do CPF;
Projeto Básico do empreendimento com ART;
Cópia da publicação do requerimento da LP;
Comprovante de pagamento da taxa de licenciamento;
Anuência da Prefeitura Municipal;
Cópia da matrícula atualizada do imóvel ou Certidão da
Secretaria de Patrimônio da União – SPU, caso se trate de
terrenos de marinha.
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - LIOP
Requerimento da LIOP;
Cópia da publicação do requerimento da LIOP;
Comprovante de pagamento da taxa de licenciamento;
Autorização para desmatamento ou limpeza do terreno, se
necessário;
Outorga do uso da água;
Averbação da Reserva Legal;
Termo de Compromisso para preservação das áreas de salgado
ou apicum (20%), de acordo com a Resolução COEMA nº
02/2002;
Registro de Aquicultor;
Relatório Ambiental Simplificado;
ART do profissional responsável pelo empreendimento.
ANEXO II
RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
CONTEÚDO MÍNIMO
I – Identificação da propriedade/proprietário - Apresentar
informações sintéticas do imóvel e do proprietário e/ou
empresa, incluindo, nome, razão social, CPF, CGC (CNPJ),
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endereço do proprietário e/ou da empresa, endereço para
correspondência, principais atividades da empresa e representante legal; apresentar também caracterização do empreendimento, localização, vias de acesso e área total do projeto.
II – Diagnóstico e prognóstico ambiental - Apresentar estudos básicos ambientais, incluindo o diagnóstico do meio
físico, biótico e antrópico, enfatizando as Áreas de Preservação Permanente, Área de Reserva Legal, Área de Salgado
ou Apicum a ser preservada, largura dos recursos hídricos,
dentre outros, com representação em plantas em escala
adequada. Descrição dos prováveis impactos ambientais e
sócio-econômico da implantação e operação da atividade,
considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes e
tempo de incidência dos impactos, os métodos, técnicas e
critérios para a sua identificação, quantificação e interpretação. Caracterização da qualidade ambiental futura da área
de influência, considerando a interação dos diferentes fatores
ambientais.
III - Medidas mitigadoras e compensatórias - Medidas mitigadoras e compensatórias, identificando os impactos que
não possam ser evitados; recomendações quanto a alternativa
mais favorável; programa de acompanhamento, monitoramento e controle.
IV – Conclusões e recomendações
V – Documentos anexos - Mapas em escala adequada, e,
se disponíveis, fotografias aéreas e imagens de satélite, que
contemplem os ítens I e II.

***

LEI Nº 12.621, DE 26 DE AGOSTO DE 1996.
Cria a obrigatoriedade em executar medidas
preventivas de proteção ao meio ambiente nos
postos de serviços, especialmente no sistema de
combustíveis.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 3º. Os postos de serviços farão o controle de inventário
de cada tanque, registrando no Livro de Movimento de
Combustíveis (LMC), como previsto em Portaria do Departamento Nacional de Combustível - DNC.
Art. 4º. Todos os postos de serviços que executem lavagem
de veículos devem possuir caixa separadora de água e óleo,
conforme normas da ABTN.
Art. 5º. Todos os tanques que vierem a ser substituídos deverão atender às disposições constantes nesta Lei.
Art. 6º. Os postos de serviços que forem construídos a partir
da vigência desta Lei, ficarão obrigados a adotar as medidas
nela contidas, observando o seguinte:
§ 1º. O tanque deverá possuir, no mínimo, um acesso ao seu
interior, tal que permita a inspeção por técnico especializado,
sem que seja necessário qualquer serviço de corte em sua
estrutura, atendendo a norma da ABNT.
§ 2º. Planta de situação e detalhes das instalações subterrâneas, dos sistemas de retenção de resíduos oleosos.
§ 3º. O tanque deverá estar protegido externamente por
revestimento que não permita o ataque da corrosão ou por
um sistema que inclui revestimento associado à proteção
catódica, conforme as normas da ABNT. Acrescentado pelo
art. 1º da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
§ 4º. A boca de recebimento de produto do tanque deve possuir adaptador de resgate rápido, para que o abastecimento
só possa ser feito através do sistema tipo descarga selada, de
modo que não seja possível o transbordamento durante o
seu abastecimento. Acrescentado pelo art. 1º da lei nº 12.703,
de 19/06/1997.
§ 5º. As tubulações ligadas ao tanque devem possuir proteção contra corrosão, idêntica ou compatível com a usada
no tanque. Acrescentado pelo art. 1º da lei nº 12.703, de
19/06/1997.

Art. 1º. Toda a instalação de tanques subterrâneos de armazenagem de combustíveis automotivos deve, obrigatoriamente,
ser realizada segundo normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

§ 6º. A bomba de sucção deve possuir válvula de retenção
junto a entrada de produto, alinhando-se sua utilização na
extremidade da tubulação no interior do tanque, evitando-se
assim, que, na falta de estanqueidade de tubo, ou produto
vaze para o solo. Acrescentado pelo art. 1º da lei nº 12.703,
de 19/06/1997.

Art. 2º. As medições de volume dos tanques subterrâneos de
combustíveis deverão ser executadas através de régua calibrada, própria para este fim, ou outro dispositivo equivalente
aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO. A utilização da régua implica na associação da tabela
de arqueação de cada tanque.

§ 7º. Deverá haver poços de inspeção ou qualquer outro sistema de detecção de vazamentos, independentemente do Livro
de Movimentação de Combustível - LMC. A quantidade de
poços de inspeção deve ser de tal forma dimensionada, que
seja possível detectar um vazamento em qualquer tanque
ou tubulação do sistema de abastecimento de combustível,
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num mínimo de 03 (três). Acrescentado pelo art. 1º da lei nº
12.703, de 19/06/1997.
§ 8º. Possuir sistema de drenagem de águas contaminadas
com combustíveis, óleos ou graxas, independente do uso da
drenagem pluvial ou de águas servidas. Esse sistema deverá
separar a água dos demais contaminantes referidos. Acrescentado pelo art. 1º da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
§ 9º. Toda instalação elétrica em locais onde possa haver
presença de vapores inflamáveis deve atender as normas
da ABNT. Acrescentado pelo art. 1º da lei nº 12.703, de
19/06/1997.
Art. 7º. Os postos de serviços, construídos antes da vigência
desta Lei, ficarão obrigados a instalar os equipamentos de
proteção ao meio ambiente, na ocasião das reformas que incluam a substituição das instalações subterrâneas, respeitando
o prazo máximo de 03 (três) anos.
Art. 8º. O controle e a fiscalização da proteção ambiental
nos postos de serviços serão realizados pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE. Nova redação dada
pelo art. 2º da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
Art. 9º Todos os postos de serviços deverão ser licenciados
anualmente pela SEMACE, que inclusive autorizará ou não
o seu funcionamento.
Art. 10. Os postos de serviços deverão exibir em local a ser
visto com facilidade placa onde se comprove o licenciamento
da SEMACE.
Art. 11. As infrações a Lei n.º 12.621, de 26 de agosto de
1996, serão classificadas em leves, graves e gravíssimas,
levando-se em consideração as circunstâncias atenuantes e
agravantes, a seguir discriminadas: Acrescentado pelo art. 3º
da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
I - constituem circunstância atenuantes:
a) ter bons antecedentes com relação às disposições legais
relativas à defesa do meio ambiente;
b) ter procurado, de modo efetivo e comprovado, evitar ou
atenuar as conseqüências danosas do fato, ato ou omissão;
c) comunicar imediatamente à SEMACE a ocorrência de
fato, ato ou omissão, que coloque ou possa colocar em risco
o meio ambiente;
d) ter colaborado com os agentes encarregados da fiscalização
e do controle ambiental;
e) ser infrator primário e a falta cometida pouco significativa
para o meio ambiente;
II - constituem circunstâncias agravantes:
a) ter o agente cometido anteriormente infração à legislação
ambiental;
b) prestar informações inverídicas, alterar dados técnicos ou
documentos;

c) procrastinar o atendimento dos agentes credenciados da
SEMACE, por ocasião de inspeção à fonte de poluição ou
degradação ambiental;
d) deixar de comunicar de imediato à SEMACE a ocorrência
de fato, ato ou omissão, que coloque ou possa colocar em
risco o meio ambiente;
e) ter a infração conseqüências graves para o meio
ambiente ou cause risco ou dano à saúde pública;
f ) os efeitos da infração terem atingido áreas de unidade
de proteção ambiental ou comprometido a integridade dos
recursos hídricos ou, ainda, recursos ambientais de ecossistemas litorâneos;
g) deixar de atender, de forma reiterada, as exigências da
SEMACE.
Art. 12. A inobservância das disposições contidas nesta Lei
sujeitará os infratores às seguintes penalidades: Acrescentado
pelo art. 3º da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
I - advertência;
II - multa (simples ou diária), de 50 (cinquenta) a 15.000
(quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de
Referência - UFIR, divulgada pelo Governo Federal na data
de infração;
III - embargo;
IV - interdição definitiva ou temporária;
V - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público Estadual;
VI - perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos estaduais de crédito.
§ 1º. As penalidades previstas nos incisos III e VI deste
artigo poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos
incisos I e I do mesmo artigo. Acrescentado pelo art. 3º da lei
nº 12.703, de 19/06/1997.
§ 2°. Sem obstar-se a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independente da existência de
culpa a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Acrescentado
pelo art. 1º da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
§ 3°. Na aplicação das multas de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os seguintes limites: Acrescentado
pelo art. 3º da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
I - De 50 (cinqüenta) a 3.000 (três mil) vezes o valor nominal
da UFIR na infrações leves;
II - de 3.001 (três mil e uma) a 10.000 (dez mil) vezes o valor
nominal da UFIR nas infrações graves;
III - de 10.001 (dez mil e uma) a 15.000 (quinze mil) vezes
o valor nominal da UFIR na infrações gravíssimas.
§ 4°. Nos casos de reincidência, a multa (simples ou diária)
poderá ser aplicada pelo valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta. Acrescentado pelo art. 3º da lei nº
12.703, de 19/06/1997.
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§ 5°. Caracteriza-se reincidência quando o infrator cometer
nova infração, poluindo ou degradando o mesmo recurso
ambiental, ar, água, solo ou subsolo poluído ou degradado
pela infração anterior ou, ainda, não ter sanado a irregularidade constatada após o decurso do prazo concedido ou
prolongado para sua correção Acrescentado pelo art. 3º da lei
nº 12.703, de 19/06/1997.
§ 6°. Nos casos em que a infração for continuada, poderá
a autoridade competente impor multa diária nos mesmos
limites e valores estabelecidos no parágrafo sexto deste artigo.
Acrescentado pelo art. 3º da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
§ 7°. A multa diária cessará quando corrigida a irregularidade,
porém não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de sua imposição. Acrescentado pelo art. 3º
da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
§ 8°. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por termo de compromisso aprovado pela
autoridade ambiental que aplicou a penalidade, se obrigar à
adoção de medidas específicas para cessar e corrigir a poluição
ou degradação ambiental. Acrescentado pelo art. 3º da lei nº
12.703, de 19/06/1997.
§ 9°. As penalidades de interdição, temporária ou definitiva,
serão aplicadas nos casos de perigo iminente à saúde pública
e, a critério da SEMACE, nos casos de infração continuada,
implicando, quando for o caso, na cassação ou suspensão das
licenças de que trata o artigo 11 desta Lei. Acrescentado pelo
art. 3º da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
§ 10. A penalidade de Embargo será aplicada no caso de atividade, obra ou empreendimentos executados sem a licença
ambiental ou em desacordo com a licença concedida quando
sua permanência contrariar as disposições desta Lei, do seu
regulamento e das normas dela decorrentes. Acrescentado pelo
art. 3º da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Renumerado por força
do art. 3º da lei nº 12.703, de 19/06/1997.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 26 de agosto de 1996.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Governador do Estado

***

LEI Nº 12.703, DE 19 DE JUNHO DE 1997.
Altera a Lei nº 12.621, de 26 de agosto de
1996, acrescenta os parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º e 9º no Art. 6º, dá nova redação ao Art.
8º e dá outras providências.
O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam acrescidos os §§ 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, ao
Art. 6º da Lei nº 12.621, de 26 de agosto de 1996:
“Art. 6º. ....
§ 1º. ...
§ 2º. ...
§ 3º. O tanque deverá estar protegido externamente por
revestimento que não permita o ataque da corrosão ou por
um sistema que inclui revestimento associado à proteção
catódica, conforme as normas da ABNT.
§ 4º. A boca de recebimento de produto do tanque deve possuir adaptador de resgate rápido, para que o abastecimento
só possa ser feito através do sistema tipo descarga selada, de
modo que não seja possível o transbordamento durante o
seu abastecimento.
§ 5º. As tubulações ligadas ao tanque devem possuir proteção contra corrosão, idêntica ou compatível com a usada
no tanque.
§ 6º. A bomba de sucção deve possuir válvula de retenção
junto a entrada de produto, alinhando-se sua utilização na
extremidade da tubulação no interior do tanque, evitando-se
assim, que, na falta de estanqueidade de tubo, ou produto
vaze para o solo.
§ 7º. Deverá haver poços de inspeção ou qualquer outro sistema de detecção de vazamentos, independentemente do Livro
de Movimentação de Combustível - LMC. A quantidade de
poços de inspeção deve ser de tal forma dimensionada, que
seja possível detectar um vazamento em qualquer tanque ou
tubulação do sistema de abastecimento de combustível, num
mínimo de 03 (três).
§ 8º. Possuir sistema de drenagem de águas contaminadas
com combustíveis, óleos ou graxas, independente do uso da
drenagem pluvial ou de águas servidas. Esse sistema deverá
separar a água dos demais contaminantes referidos.
§ 9º. Toda instalação elétrica em locais onde possa haver
presença de vapores inflamáveis deve atender as normas da
ABNT.”
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Art. 2º. O Art. 8º da Lei nº 12.621/96 passará a ter a seguinte redação.
“Art. 8º. O controle e a fiscalização da proteção ambiental
nos postos de serviços serão realizados pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.”
Art. 3º. Acrescenta-se a Lei nº 12.621, de 26 de agosto, 2
artigos que levarão o número de ordem de 11 e 12 renumerando-se o seguinte, com as graduações das infrações à Lei
em epígrafe, bem como às penalidades a elas inerentes, a
seguir discriminadas:
“Art. 11. As infrações a Lei n.º 12.621, de 26 de agosto
de 1996, serão classificadas em leves, graves e gravíssimas,
levando-se em consideração as circunstâncias atenuantes e
agravantes, a seguir discriminadas:
I - constituem circunstância atenuantes:
a) ter bons antecedentes com relação às disposições legais
relativas à defesa do meio ambiente;
b) ter procurado, de modo efetivo e comprovado, evitar ou
atenuar as conseqüências danosas do fato, ato ou omissão;
c) comunicar imediatamente à SEMACE a ocorrência de
fato, ato ou omissão, que coloque ou possa colocar em risco
o meio ambiente;
d) ter colaborado com os agentes encarregados da fiscalização
e do controle ambiental;
e) ser infrator primário e a falta cometida pouco significativa
para o meio ambiente;
II - constituem circunstâncias agravantes:
a) ter o agente cometido anteriormente infração à legislação
ambiental;
b) prestar informações inverídicas, alterar dados técnicos ou
documentos;
c) procrastinar o atendimento dos agentes credenciados da
SEMACE, por ocasião de inspeção à fonte de poluição ou
degradação ambiental;
d) deixar de comunicar de imediato à SEMACE a ocorrência
de fato, ato ou omissão, que coloque ou possa colocar em
risco o meio ambiente;
e) ter a infração conseqüências graves para o meio
ambiente ou cause risco ou dano à saúde pública;
f ) os efeitos da infração terem atingido áreas de unidade
de proteção ambiental ou comprometido a integridade dos
recursos hídricos ou, ainda, recursos ambientais de ecossistemas litorâneos;
g) deixar de atender, de forma reiterada, as exigências da
SEMACE.”
“Art. 12. A inobservância das disposições contidas nesta Lei
sujeitará os infratores às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa (simples ou diária), de 50 (cinquenta) a 15.000 (quinze mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de Referência
- UFIR, divulgada pelo Governo Federal na data de infração;

III - embargo;
IV - interdição definitiva ou temporária;
V - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público Estadual;
VI - perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos estaduais de crédito.
§ 1º. As penalidades previstas nos incisos III e VI deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e I do mesmo artigo.
§ 2°. Sem obstar-se a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independente da existência
de culpa a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
§ 3°. Na aplicação das multas de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os seguintes limites:
I - de 50 (cinqüenta) a 3.000 (três mil) vezes o valor nominal
da UFIR na infrações leves;
II - de 3.001 (três mil e uma) a 10.000 (dez mil) vezes o valor
nominal da UFIR nas infrações graves;
III - de 10.001 (dez mil e uma) a 15.000 (quinze mil) vezes
o valor nominal da UFIR na infrações gravíssimas.
§ 4°. Nos casos de reincidência, a multa (simples ou diária)
poderá ser aplicada pelo valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5°. Caracteriza-se reincidência quando o infrator cometer
nova infração, poluindo ou degradando o mesmo recurso
ambiental, ar, água, solo ou subsolo poluído ou degradado
pela infração anterior ou, ainda, não ter sanado a irregularidade constatada após o decurso do prazo concedido ou
prolongado para sua correção.
§ 6°. Nos casos em que a infração for continuada, poderá a
autoridade competente impor multa diária nos mesmos limites e valores estabelecidos no parágrafo sexto deste artigo.
§ 7°. A multa diária cessará quando corrigida a irregularidade,
porém não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de sua imposição.
§ 8°. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando
o infrator, por termo de compromisso aprovado pela autoridade ambiental que aplicou a penalidade, se obrigar à adoção
de medidas específicas para cessar e corrigir a poluição ou
degradação ambiental.
§ 9°. As penalidades de interdição, temporária ou definitiva,
serão aplicadas nos casos de perigo iminente à saúde pública
e, a critério da SEMACE, nos casos de infração continuada,
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implicando, quando for o caso, na cassação ou suspensão das
licenças de que trata o artigo 11 desta Lei.
§ 10. A penalidade de Embargo será aplicada no caso de atividade, obra ou empreendimentos executados sem a licença
ambiental ou em desacordo com a licença concedida quando
sua permanência contrariar as disposições desta Lei, do seu
regulamento e das normas dela decorrentes.”
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 19 de junho de 1997.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***

PORTARIA Nº 257/96.
O Superintendente da SEMACE/CE nas suas atribuições
legais, de acordo com as disposições do art. 9º, III, e art.
20 da Lei Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987
com nova redação dada pela Lei nº 12.274, de 05 de abril
de 1994, especialmente na forma dos dispositivos contidos
nas Leis 126/21, de 26 de agosto de 1996.
RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer as normas administrativas necessárias à
regulamentação do licenciamento ambiental para funcionamentos dos pontos de serviços.
Art. 2º. O pedido de Licença deverá ser encaminhado à SEMACE mediante requerimentos do proprietário ou de seu
representante legal, acompanhado das informações e documentação limitadas no Anexo I desta Portaria, sem prejuízo
de outras exigências adicionais deste órgão ambiental.

conforme modelo incluso no Anexo I desta Portaria.
Art. 3º. A remuneração pelos interessados, dos custos correspondentes às atividades de análise, licenciamento e controle
ambiental, de fará de acordo com o Anexo I desta Portaria.
§ 1º. O enquadramento do ponto de serviço, segundo o
porte, para efeitos de cobrança do preço de que trata esta
portaria, far-se-á a partir dos parâmetros estabelecidos no
Anexo II desta Portaria. Estes parâmetros terão por base o
Livro de Movimento de Combustível (LMC), bem como
informações das companhias distribuidoras.
§ 2º. Para admissibilidades dos pedidos de licenciamento
dirigidos à essa Autarquia, o interessado deverá apresentar,
além das informações e documentações descriminadas no
artigo procedente, o comprovante do recolhimento junto a
este órgão do como correspondente à TAXA DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA E SERVIÇOS.
Art. 4º. A Licença terá validade pelo prazo nela fixado, renovável a pedido do interessado por período sucessivo de igual
duração, através de requerimento protocolado junto à esta
Autarquia, com todos os documentos ora exigidos.
§ 1º. A renovação da licença dar-se-á através do mesmo procedimento ora definido para fins de sua obtenção, inclusive
no que se refere ao recolhimento protocolado junto à esta
Autarquia, com todos os documentos ora exigidos.
§ 2º. Expirado o prazo de validade da Licença sem o
atendimento do disposto no art. 4º, será imediatamente
caracterizado o feito como infração, sujeitado-se o infrator
às penas da lei.
§ 3º. Qualquer alteração que venha à ocorrer, dentro da
validade da licença, relativa à capacidade de armazenamento
e/ou instalação destinadas a lavagem / lubrificação deve ser
comunicado a SEMACE, para prévia autorização.
§ 4º. O processo de licenciamento será considerado legitimo somente após o solicitante estar de posse da licença
requerida.

§ 1º. Para os pontos já em funcionamento será solicitado
apenas a Licença de Operação enquanto que para os que
venham a instalar-se serão solicitadas a Licença Prévia e
Licença de Instalação.

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE, em Fortaleza, 1º de setembro de 1996.

§ 2º. A placa de identificação exigida no art. 10, da Lei nº
12.621, de 26 de agosto de 1996, deverá ser confeccionada

Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE
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ANEXO I
Documentação a ser exigida para
admissibilidade do pedido de licenciamento:
Novos Postos:
• Requerimento em formulário padrão;
• Publicação em periódico de licenciamento na imprensa conforme modelo fornecido pela SEMACE;
• Planta de situação / local;
• Estudo Geotécnico(teste de corrosão / altura do lençol);
• Projeto executivo de instalação;
• Licença do município(Alvará de Funcionamento).
Postos Antigos:
• Requerimento em modelo padrão;
• Publicação do pedido de licenciamento na imprensa, conforme modelo fornecido pela SEMACE;
• Planta de situação local;
• Licença do município(Alvará de Funcionamento).

MODELO DA PLACA

Logo da
SEMACE
0,60m

1,0 m

RAZÃO SOCIAL;
C.G.C.
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº
VALIDADE:
/ANO

/ANO

ANEXO II
Os valores a serem cobrados pela SEMACE, correspondentes a taxa de solicitação de licença de serviços, obedecendo os
critérios contidos na tabela a seguir:
TABELA I

Especificações
Volume de Comercialização

Porte

LP
UFIR

LI
UFIR

LO
UFIR

Lavagem de Veículos e Lubrificação

< 80 m3 / mês

Pequeno

174,80

349,00

262,20

Acréscimo

> 80 < 150 m3 / mês

Médio

262,20

457,00

524,40

25% dos Valores

> 150 m3 / mês

Grande

349,00

349,00

457,00

Estabelecidos p/ as Licenças

* Para os postos já instalados será cobrado apenas a LO, acrescidas de 25%, quando houver lavagem / lubrificação de veículos, conforme tabela abaixo.
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TABELA II

Especificações
Volume de Comercialização

Porte

Valor da Licença de
Operação
(UFIR)

< 80 m3 / mês

Pequeno

174,80

> 80 < 150 m3 / mês

Médio

262,20

> 150 m3 / mês

Grande

349,00

LEI Nº 11.564, DE 26 DE JUNHO DE 1989.
Institui a MEDALHA CHICO MENDES e
dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituída a Medalha Chico Mendes, destinada
a agraciar personalidades ou instituições que hajam prestado relevantes a serviços à Ecologia e ao Meio Ambiente do
Estado do Ceará, em particular, e no Brasil.
Art. 2º. A Medalha será concedida anualmente, em Sessão
Solene da Assembléia Legislativa, no Dia Mundial do Meio
Ambiente.
Art. 3º. A escolha da(s) Personalidade(s) e Instituições consagrada pela medalha será feita pelo Congresso Estadual do
Meio Ambiente do Estado do Ceará.
Art. 4º. A Medalha será de ouro de polígono estrelado de 05
pontas com trinta e cinco milímetros de diâmetro, tendo no
centro a efígie de Chico Mendes, figurado abaixo o nome e
acima a palavra Ecologia, e circulando o disco central, alternadamente, os riscos característicos do corte da seringueira,
um peixe e uma castanheira, no verso a expressão Brasil e o
Estado do Ceará.
Art. 5º. A Medalha terá uma fita de gurgurão vermelha escura
chamalotada com trinta e oito milímetros de cumprimento
por trinta e cinco milímetros de largura e será usada sobre
o peito esquerdo.

Lavagem de Veículos e Lubrificação

25% de acréscimo sobre o Valor da LO

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
e Fortaleza, aos 26 de junho de 1989.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO

***

LEI Nº 12.522, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995.
Define como áreas especialmente protegidas as
nascentes e olhos d´água e a vegetação natural
no seu entorno e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. São consideradas áreas especialmente protegidas,
nos termos dos artigos 225, III da Constituição Federal
e 259, IV da Constituição Estadual, as nascentes e olhos
d´água situadas no Estado do Ceará, bem ainda a vegetação
natural existente em seu entorno, necessária à manutenção
da sua recarga.
Art. 2º. Para fins do disposto no artigo anterior, será determinado, nas nascentes e olhos d´água, um perímetro
denominado Perímetro de Conservação de Nascentes e
Olhos D´água, no qual é proibida a derrubada de árvores e
qualquer outra forma de desmatamento.

Art. 6º. A passadeira será de ouro com a dimensão de treze
milímetros de cumprimento, por trinta e oito de largura da
qual pende a fita e a Medalha.

Art. 3º. A inobservância do disposto nesta Lei, sujeitará
aos infratores a aplicação das sanções previstas na legislação
atinente à espécie.

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de sessenta dias.
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Art. 5º. A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 05 de dezembro de 1979.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 15 de dezembro de 1995.

Manoel Castro Filho
Luiz Marques

TASSO RIBEIRO JEREISSATI

***

***
LEI Nº 13.327, DE 15 DE JULHO DE 2003.
LEI Nº 10.360, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1979.
Determina providências quanto à arborização
das margens das rodovias estaduais.

Dispõe sobre a utilização e ocupação das faixas
de domínio nas rodovias estaduais e rodovias
federais delegadas ao Estado do Ceará e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ,

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e promulgo
a seguinte Lei:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens
do Ceará (DAER) promoverá a arborização das margens das
rodovias estaduais construídas, em construção ou a serem
construídas no Estado do Ceará.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 2º. Os planos de arborização serão executados nas faixas
de domínio das rodovias, em épocas propícias, com árvores
adaptáveis a região, especialmente as frutíferas, ornamentais
ou de emprego industrial:
a) pala divisão competente, nos casos de obras em execução
por administração direta;
b) pelas firmas construtoras nas obras, nas obras empreitadas;
c) pelas turmas de conservação, quando se tratar de trecho
já construído e entregue ao tráfego.

Art. 1º. Esta Lei disciplina o uso das faixas de domínio das
rodovias estaduais e rodovias federais delegadas ao Estado
e de terrenos adjacentes a rodovias, de modo a resguardar
a segurança do trânsito rodoviário, o meio ambiente e o
patrimônio rodoviário.
CAPÍTULO II
DO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO

Art. 3º. O DAER poderá celebrar convênios com o Instituto
Brasileiro de Defesa Florestal (BDF) visando o fornecimento
de mudas destinados à arborização.

Art. 2º. Considera-se faixa de domínio, para os efeitos desta
Lei, a área sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída
pelas pista de rolamento, canteiros centrais, obras de arte,
acostamentos, sinalizações e faixas laterais de segurança,
podendo vir a ser utilizada de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei, mediante o pagamento de remuneração
anual, para os seguintes fins:
I - instalação de dispositivos visuais, por qualquer meio
físico, destinado ao informe publicitário, de propaganda ou
indicativo, cuja informação possa ser visualizada pelo usuário
da rodovia correspondente;
II - ocupação de faixas, transversais ou longitudinais, ou de
áreas, para a instalação de:
a) linhas de transmissão ou distribuição de energia ou de
comunicação;
b) redes de adução, emissão ou distribuição de água e esgoto,
gasodutos e oleodutos; e
c) bases para antenas de comunicação.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação.

Art. 3º. Compete ao Departamento de Edificações, Rodovias
e Transportes - DERT, autorizar, permitir ou expedir licença

§ 1º. Por ocasião da construção melhoramento ou conservação das rodovias, as firmas ou órgãos construtores, sempre
que possível, evitarão a derrubada de árvores que se prestem
para arborização ou embelezamento da paisagem, desde que
não afete a visibilidade e a segurança dos guiadores.
§ 2º. A administração do DAER, ao elaborar a programação
anual de trabalho consignará recursos para a execução dos
planos de arborização, tendo em vista o disposto nesta Lei.
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para o uso da faixa de domínio das rodovias estaduais e rodovias federais delegadas ao Estado, nas hipóteses mencionadas
nos incisos do art. 2º.

VI - coibir a prática de queimadas nas faixas de domínio ou
terrenos adjacentes das rodovias estaduais e rodovias federais
delegadas.

§ 1º. No caso da exploração de espaços publicitários, a utilização se dará mediante processo licitatório, de acordo com
os critérios estabelecidos pela legislação específica que institui
normas para licitação e contratos da Administração Pública
e mediante a expedição de Autorização Anual.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

§ 2º. No caso de utilização das faixas transversal ou longitudinal, por empresas concessionárias, permissionárias ou
autorizadas de serviço público ou diretamente pelo Poder
Público, a contratação se dará de forma direta, nos termos
do caput do art. 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, mediante a formalização de Termo de Permissão de
Uso Especial.
§ 3º. Em qualquer das hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º
deste artigo, deverá ser apresentado o projeto executivo e, ao
final da construção de acessos, o memorial descritivo sobre
a execução da obra respectiva.
Art. 4º. VETADO.
§ 1º. A instalação de dispositivos visuais em terrenos lindeiros
somente será permitida após pagamento da remuneração
anual, cujo valor será equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor calculado para a instalação na faixa de domínio
correspondente, sem prejuízo do pagamento das taxas de
serviços.
§ 2º. Fica isenta do pagamento da remuneração anual, a
utilização, longitudinal ou transversal, da faixa de domínio,
para implantação de projeto de cunho social de interesse da
Administração Pública Estadual.
CAPÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO
Art. 5º. A fiscalização das faixas de domínio das rodovias
estaduais e rodovias federais delegadas é de competência
do Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes
- DERT, e da Polícia Militar do Estado do Ceará, que exercerão, em conjunto ou isoladamente, o poder de polícia
administrativa, cabendo-lhes:
I - manter postos de vigilância permanente;
II - aplicar multas, garantida a defesa prévia;
III - embargar ou demolir obras e serviços executados sem
observância a esta Lei;
IV - remover placas ou engenhos publicitários ou indicativos
colocados nas Faixas de domínio em desconformidade com
esta Lei, independentemente da aplicação de multa;
V - fechar acessos que não atendam às normas da presente
Lei;

Art. 6º. Será de responsabilidade do Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes - DERT, a limpeza, roço e
preservação do meio ambiente nas áreas não ocupadas pelos
empreendimentos, nas faixas de domínio.
Art. 7º. Será de total responsabilidade de seus proprietários
a conservação dos equipamentos e dos dispositivos visuais
instalados nas faixas de domínio ou em terrenos lindeiros,
cabendo-lhes, inclusive, as despesas ou indenizações decorrentes de prejuízos que causem a terceiros.
Art. 8º. Será de responsabilidade dos proprietários de terrenos
adjacentes às faixas de domínio das rodovias estaduais ou
rodovias federais delegadas a conservação e manutenção das
cercas delimitadoras de suas propriedades com as faixas de
domínio, bem como as despesas com sua implantação.
Parágrafo único. As estacas e mourões das cercas devem ser
mantidas em perfeitas condições físicas e com o mínimo de
oito fiadas de arame farpado (de roseta), ou outro obstáculo
físico que impeça a passagem de animais silvestres ou domésticos, de pequeno ou de grande porte.
Art. 9º. Será de responsabilidade do titular da licença de
acesso a rodovia estadual ou rodovia federal delegada, manter
ou fazer manter em bom estado de conservação:
I - o acesso à rodovia, as pistas internas de circulação, os
pátios de estacionamento, as edificações e demais partes
componentes do respectivo estabelecimento;
II - a sinalização implantada por força do acesso
autorizado;
III - a faixa de domínio roçada e limpa, numa extensão de
quinhentos metros para cada lado do acesso.
CAPÍTULO V
DOS CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE
Art. 10. Compete ao Departamento de Edificações, Rodovias
e Transportes - DERT, incentivar o plantio de árvores ou
quaisquer outros tipos de vegetação nas faixas de domínio,
para fins de:
I - combate à erosão e contribuição para a solução de outros
problemas da contenção e sustentação;
II - sinalização viva, propiciando conforto e segurança do
usuário pela interseção da isolação lateral;
III - sombreamento dos refúgios e áreas de descanso;
IV - utilidade para o usuário, através de espécies frutíferas
adequadamente localizadas.
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V - combate a queimadas nas faixas de domínio e terrenos adjacentes das rodovias estaduais e rodovias federais delegadas.
Art. 11. No plantio de novas árvores deverão ser observadas:
I - condições de solos estáveis, com preferência para as espécies nativas já aclimatadas ou de fácil aclimatação;
II - distância mínima de oito metros das bordas da plataforma e de 150 metros dos dispositivos de interseção ou
entroncamento, de modo a não prejudicar a visibilidade do
usuário da rodovia; e
III - disposição de forma a não produzir sombreamento
total (túneis) ou intermitentes (renques) junto à pista de
rolamento.
CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES
Art. 12. Para os fins desta Lei consideram-se infrações:
I - a utilização da faixa de domínio sem autorização do
DERT;
II - o descumprimento das recomendações técnicas emanadas
pelo DERT;
III - prática de queimadas nas faixas de domínio ou em
terrenos adjacentes às rodovias estaduais e rodovias federais
delegadas.
Art. 13. A inobservância às disposições desta Lei sujeita os
responsáveis às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa de cem UFIRCES:
a) por quilômetro de obra executada na faixa de domínio,
sem autorização do DERT ou em desacordo com o projeto
executivo por ele aprovado;
b) por dispositivo visual implantado sem autorização do
DERT ou em desacordo com as disposições contidas nesta
Lei;
III - multa de duzentas UFIRCES pela execução de obra de
acesso a rodovias estaduais ou rodovias federais delegadas
sem autorização do DERT ou em desacordo com o projeto
executivo por ele aprovado;
IV - multa de quinhentas UFIRCES, na hipótese prevista
no inciso III do art. 12;
V - embargo da obra ou remoção do dispositivo visual;
VI - demolição da obra;
VII - suspensão ou cancelamento da permissão, licença ou
autorização.
§ 1º. A advertência será aplicada pela inobservância às disposições desta Lei.
§ 2º. As multas previstas nos incisos II, III e IV serão aplicadas
em dobro nos casos de reincidência, oposição à fiscalização
e desacato à autoridade, sem prejuízo de aplicação, no que
couber, das penalidades previstas na legislação civil e penal.

§ 3º. O embargo da obra ou remoção do dispositivo visual
será efetuado independentemente da aplicação da multa
respectiva, nas situações enunciadas nos incisos II e III deste
artigo.
§ 4º. A demolição será efetuada na hipótese de não-saneamento das irregularidades que ocasionaram o embargo,
no prazo de noventa dias, ou na impossibilidade técnica de
autorização para execução da obra.
§ 5º. A suspensão da permissão, licença ou autorização será
aplicada, sem prejuízo do disposto no § 4º, deste artigo
sempre que, injustificadamente, persistir o não-atendimento às determinações do Departamento de Edificações,
Rodovias e Transportes - DERT, por um período superior
a seis meses.
§ 6º. O cancelamento será aplicado na hipótese de não-pagamento da remuneração anual prevista para a concessão de
autorização, permissão ou licença.
Art. 14. Da aplicação das penalidades previstas nesta Lei caberá defesa, na forma e prazo estabelecidos em regulamento.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 15. A construção de passarelas pelas Administrações
Municipais nas rodovias estaduais deverá ser previamente
autorizada pelo Departamento de Edificações, Rodovias e
Transportes - DERT, atendendo às especificações técnicas e
padronização do Departamento.
Art. 16. A Administração Rodoviária poderá erguer cercas
nas faixas laterais de segurança da rodovia sempre que o
interesse público recomendar, respeitando-se os direitos e a
iniciativa do proprietário lindeiro, observadas as normas e
especificações legais.
Art. 17. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - licença, o ato administrativo vinculado e definitivo pelo
qual o Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes
- DERT, faculta ao interessado, que atenda às disposições
desta Lei, a utilização da faixa de domínio;
II - autorização, o ato administrativo discricionário e precário
pelo qual o DERT autoriza ao interessado a utilização da
faixa de domínio;
III - permissão, o ato administrativo negocial, discricionário
e precário pelo qual o DERT faculta ao interessado o uso
especial da faixa de domínio;
IV - taxa, o valor pago pelo interessado ao Departamento de
Edificações, Rodovias e Transportes - DERT, pela execução
de serviços necessários à formalização do processo administrativo para a outorga de licença, autorização ou permissão
da faixa de domínio;
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V - remuneração, o valor pago ao Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes - DERT, pela utilização especial
da faixa de domínio.
Art. 18. Os atuais permissionários, inclusive os que já tenham
concluído os serviços ou obras de implantação do objeto da
permissão, têm o prazo de noventa dias, a contar da data
da publicação desta Lei, para requererem a renovação ou
a reativação das suas permissões, nos moldes e condições
previstos nesta Lei.
Art. 19. As pessoas físicas ou jurídicas que tenham obras
executadas ou equipamentos de sua propriedade já implantados, em caráter permanente, nas faixas de domínio ou em
terrenos lindeiros descritos nesta Lei, deverão fornecer ao
DERT, no prazo de noventa dias, a contar da publicação
desta Lei, cópia dos elementos cadastrais disponíveis, a fim de
serem complementados os registros existentes, para posterior
expedição do ato administrativo respectivo.
Art. 20. Sujeitar-se-ão às penalidades estabelecidas no art. 13
desta Lei os permissionários referidos no art. 18 e as pessoas
referidas no art. 19 que não atenderem às disposições neles
contidas.
Art. 21. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a aprovar, no prazo de trinta dias, a contar da publicação desta Lei,
a regulamentação sobre a matéria ora disposta.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Ficam revogadas as Leis nºs 12.250, de 06 de janeiro
de 1994, 12.627, de 24 de setembro de 1996 e 12.805, de
30 de abril de 1998.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 15 de julho de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***

LEI Nº 12.521, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995
Define as áreas de interesse especial do Estado
do Ceará para efeito do exame e anuência prévia de projetos de parcelamento do solo para
fins urbanos na forma do Art. 13, inciso I da
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979 e dá outras providências.
O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Consideram-se áreas de interesse especial para fins de
parcelamento do solo urbano, sujeitas ao exame e anuência
prévia pelo Poder Público Estadual, na forma do Art. 13, I,
da Lei 6.766 de dezembro de 1979:
I - o território dos municípios ao longo da faixa litorânea
do Estado, quais sejam:
1. município de Chaval;
2. município de Barroquinha;
3. município de Jijoca de Jericoacoara;
4. município de Cruz;
5. município de Acaraú;
6. município de Itarema;
7. município de Amontada;
8. município de Camocim;
9. município de Itapipoca;
10. município de Trairí;
11. município de Paraipaba;
12. município de São Gonçalo do Amarante;
13. município de Caucaia;
14. município de Aquiraz;
15. município de Pindoretama;
16. município de Cascavel;
17. município de Beberibe;
18. município de Fortim;
19. município de Aracati;
20. município de Paracuru;
21. município de Icapuí;
II - o território dos municípios integrantes do programa de
interiorização de indústrias, em que ocorra implantação de
distritos industriais;
III - o território dos municípios que compõem, no todo ou
em parte, as serras úmidas e chapadas.
Art. 2º. Não será permitido o parcelamento do solo:
I - nas áreas costeiras, quando constituídas por falésias, dunas
reliquiares, pontas ou promotórios, desembocaduras de rios,
bem como as áreas recobertas por vegetação primária localizadas à retaguarda de dunas ou ainda aquelas em acelerado
processo erosivo;
II - nas serras úmidas e chapadas, em áreas recobertas
por vegetação primária e secundária, definidas nos
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termos da Resolução nº 025/94, CONAMA, de 07 de
dezembro de 1994.
Parágrafo único. A Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, definirá, em planta, quando da regulamentação desta Lei, as áreas de que trata o Art. 2º.
Art. 3º. O exame e anuência prévia do Poder Público Estadual será realizado pela SEDURB, que para tanto, poderá
requisitar, quando necessário, a manifestação, e colaboração
dos demais Órgãos do Sistema Administrativo Estadual
envolvidos direta ou indiretamente com o parcelamento do
solo urbano.
Parágrafo único. A competência atribuída à SEDURB por
esta Lei não exime a SEMACE do prévio licenciamento de
que trata o Art. 11 da Lei nº 11.411, de 28 de dezembro
de 1987, alterado pelo Art. 2º da Lei nº 12.274, de 05 de
abril de 1994.
Art. 4º. A Superintendência do Desenvolvimento Urbano
do Estado - SEDURB, terá o prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento de toda a documentação exigível,
para proceder ao exame e anuência prévia de que trata a
presente Lei.
Art. 5º. O exame e anuência prévia deverá sempre ser procedido pela indicação nas plantas das diretrizes do planejamento
municipal, devendo ainda as prefeituras interessadas remeterem também à SEDURB, declaração das concessionárias de
serviço público de saneamento e energia elétrica, quanto à
viabilidade de atendimento da gleba a ser parcelada e ainda
planta de situação da área em base cartográfica atualizada.
Art. 6º. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE, em estreita articulação com a Superintendência
do Desenvolvimento Urbano do Estado - SEDURB, indicará
na planta do imóvel:
I - as áreas com vegetação de preservação permanente protegidas por legislação Federal ou Estadual específicas;
II - as unidades de preservação e conservação localizadas na
área de influência do projeto de parcelamento;
III - a ocorrência de situações ambientais que impeçam o
parcelamento da área pretendida, a exemplo das hipóteses
arroladas no Art. 3º da Lei nº 6.766/79, acrescidas das arroladas no Art. 2º desta Lei.
Art. 7º. A anuência prévia concedida para o projeto de
parcelamento de áreas de interesse especial de que trata o
Artigo 1º desta Lei terá validade pelo prazo máximo de 02
(dois) anos.
Art. 8º. Cumpridas as exigências legais e de ordem técnica,
a Superintendência de Desenvolvimento Urbano do Estado
- SEDURB, concederá certificado de exame e anuência

prévia ao projeto de parcelamento examinado, devolvendo
o projeto à prefeitura Municipal a quem compete a sua
aprovação final.
Art. 9º. O loteador ao submeter ao registro imobiliário o
projeto de parcelamento do solo, deverá apresentar também
o certificado de exame e anuência prévia estadual; condicionador da aprovação Municipal.
Art. 10. A SEDURB oficiará aos Cartórios de Registro de Imóveis as anuências prévias concedidas.
Art. 11. Salvo quando a legislação Municipal determinar
maiores exigências, os projetos de parcelamento do solo
deverão atender aos requisitos urbanísticos definidos pela
Lei nº 6.766/79 e às normas restritivas estabelecidas pela
presente Lei.
Art. 12. A Superintendência do Desenvolvimento Urbano
do Estado - SEDURB, prestará aos Municípios o necessário
assessoramento técnico e jurídico, objetivando o fiel cumprimento desta Lei, bem como orientação à definição da Política
Municipal de Desenvolvimento Urbano em harmonia com
as diretrizes da Legislação Federal e Estadual.
Art. 13. As transgressões a qualquer dispositivo desta Lei
sujeitarão o infrator às sanções já definidas pela Lei Estadual
nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987 com alterações da
Lei nº 12.274, de 05 de abril de 1994.
Art. 14. Esta Lei será regulamentada por Decreto do Poder
Executivo Estadual e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 15 de dezembro de 1995.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
ADOLFO DE MARINHO PONTE

***

DECRETO Nº 20.253,
DE 05 DE SETEMBRO DE 1989.
Declara de interesse social para fins de desapropriação as áreas
de terra que indica e dá outras providências.
O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições que lhe confere o Art. 74, itens III E XIII
da Constituição Estadual e com fundamento no DecretoLei 3.365, de 21 de julho de 1941, na Lei nº 4.132, de 10
de setembro de 1982, e tendo em vista a necessidade de
preservação dos recursos ambientais,
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DECRETO Nº 22.587, DE 08 DE JUNHO DE 1993.

DECRETA:
Art. 1º. Ficam declarados interesse social para fins de desapropriação, nas áreas de terra de propriedade particular, bem
como o domínio útil naquelas aforadas pela União, incluídas
as acessões benfeitorias e servidões nelas existentes, situadas
no Município de Fortaleza, tal como referido no art. 2º.
Art 2º. A áreas de terra de que trata o art. 1º. são as compreendidas no contorno do Projeto do Parque Ecológico
do Cocó, delimitadas graficamente no levantamento aerofotogramétrico da Região Metropolitana de Fortaleza, em
escala de 1:10.000 de 1974, que integra o Anexo único
deste Decreto.
Parágrafo único. As áreas de terra descritas no Artigo anterior
destinam-se à implantação do Parque Ecológico do Cocó.
Art. 3º. Fica a Autarquia da Região Metropolitana de
Fortaleza – AUMEF autorizada a proceder amigável ou
judicialmente, mediante prévia avaliação por órgão oficial, a
desapropriação de que trata este Decreto, devendo a despesa
correr por conta de recursos próprios do órgão ou de outros
que lhes sejam alocados.
Art 4º. A desapropriação de que trata este Decreto é
declarada de caráter urgente para efeito do disposto no
Artigo 15, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, combinado com o Artigo 1º. e seguintes aplicáveis
no Decreto-Lei nº 1.075, de 22 de fevereiro de 1970.
Art 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 05 de setembro de 1989.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Adolfo Marinho Pontes

***

Declara de interesse social, para fins de desapropriação as áreas que indica e dá outras
providências.
O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais e com fundamento
no Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941 e na Lei
nº. 4.132, de 10 de setembro de 1962 e,
CONSIDERANDO a necessidade de proteção dos recursos
ambientais,
CONSIDERANDO a política de preservação do meio-ambiente estabelecido pela atual Administração e visando uma
melhoria na vida da população,
CONSIDERANDO o disposto no art. 225 da Constituição
Federal e no art. 259 da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam declarados de interesse social, para fins de
desapropriação, as áreas de terras de propriedade particular,
com as benfeitorias e servidões nelas existentes, situadas no
município de Fortaleza, conforme o referido no artigo 2º.
Art 2º. A áreas de terra de que trata o art. 1º. são as compreendidas no trecho entre a avenida Sebastião de Abreu e a
foz do Rio Cocó, delimitadas graficamente no levantamento
aerofotogramétrico da Região Metropolitana de Fortaleza,
em escala de 1:10.000 de 1974, que integra o Anexo único
deste Decreto.
Art. 3º. As áreas de terras descritas no artigo anterior destinam-se a ampliação do Parque Ecológico do Cocó.
Art 4º. Fica a Superintendência do Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará – SEDURB, autorizada a proceder,
administrativa ou judicialmente, mediante prévia avaliação,
a desapropriação de que trata o presente Decreto, devendo as
despesas correrem à conta de recursos próprios da entidade
ou de outros que lhes sejam alocados para tal fim.
Art 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 08 de junho de 1983.
CIRO FERREIRA GOMES
MARFISA MARIA DE AGUIAR FERREIRA

***
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DECRETO Nº 13.129,
DE 20 DE FEVEREIRO DE 1979.
Cria o Parque Ecológico de Guaramiranga e
dá outras providências.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 20 de fevereiro de 1979.
WALDEMAR ALCÂNTARA
Roberto Gerson Gradvohl

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 74, item III, da Constituição do Estado, nos termos do Decreto nº 3.366, de 21
de julho de 1941, em combinação com os arts. 5º, 9º, 10 e
56 do Código Florestal em vigor.

***

DECRETA:
Art. 1º. Fica criado o Parque Ecológico de Guaramiranga,
em uma gleba de terra compreendida nos municípios de
Guaramiranga e Pacoti, na Serra de Baturité.
Parágrafo único. O Parque Ecológico de Guaramiranga terá
os seguinte objetivos:
proteger a flora e a fauna em seus ambientais naturais;
manter um posto de fomento destinados a multiplicação de essências florestais nativas;
desenvolver na população uma consciência ecológica
conservacionista;
implantar uma infra-estrutura para a realização de
pesquisas ecológicas;
proteger, além das comunidades bióticas naturais
(flora e fauna) outros elementos físicos do meio ambiental,
como as nascentes e os solos;
propiciar confecção e visitação ou a recreação ao ar
livre, através da criação de um mini-zoológico, de um mirante
e instalações para camping, mantendo contudo um controle
para que estas atividades recreativas não prejudiquem a proteção permanente dos elementos naturais.
Art. 2º. O Parque Ecológico de Guaramiranga será administrado pela Superintendência do Desenvolvimento do
Estado do Ceará – SUDEC, através do Departamento de
Recursos Naturais, que promoverá as medidas necessárias à
sua delimitação e desapropriação.
Art. 3º. Fica a SUDEC, por intermédio do seu Departamento de Recursos Naturais, autorizada a promover as gestões
necessárias ao cumprimento deste Decreto.
Art. 4º. As terras, fauna, flora e belezas naturais das áreas
constitutivas do Parque, bem como propriedades particulares nelas existentes, ficam, desde logo, sujeitas ao regime
constante do Código Florestal em vigor.
Art. 5º. As despesas decorrentes as execução deste Decreto
correrão à conta de dotações próprias.

DECRETO Nº 28.154, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2006.
Dispõe sobre a criação do Parque Estadual das
Carnaúbas, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o Art. 88, incisos IV e VI,
da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no
art. 7º, 8º e 11 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho
de 2000, no art. 2º, do Decreto federal nº4.320, de 22 de
agosto de 2002, bem como na Lei Estadual nº 11.411, de
28 de dezembro de 1987, que estabelece a Política Estadual
do Meio Ambiente, e
CONSIDERANDO a alta representatividade do Bioma
Caatinga no Estado do Ceará, cuja exploração predatória de
seus recursos naturais ameaça sua diversidade biológica;
CONSIDERANDO que os Municípios de Viçosa do Ceará
e Granja são considerados como de alta importância biológica, possuindo vegetação de caatinga ainda em condições
semiprimitivas, onde se encontram espécies raras e ameaçadas
de extinção;
CONSIDERANDO a necessidade de preservar a diversidade de ambientes com a riqueza da flora e fauna existente
na região desses Municípios de Granja e Viçosa do Ceará,
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de
turismo ecológico;
CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da
população regional sobre a preservação da área pela sua
riqueza natural, paisagística e de consolidação de ações para
o uso indireto dos recursos naturais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica criada a Unidade de Conservação Estadual de
Proteção Integral denominada Parque Estadual das Car-
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naúbas, localizada nos Municípios de Granja e Viçosa do
Ceará, no Estado do Ceará, com extensão de 10.005,0483
ha (dez mil e cinco hectares e quatrocentos e oitenta e três
ares) e um perímetro de 122.863 m (cento e vinte e dois
mil, oitocentos e sessenta e três metros), sob as seguintes
coordenadas em UTM.

de recreação em contato com a natureza, de atividades de
turismo ecológico e de pesquisas científicas será estabelecida
de acordo com as condições, restrições e limites indicados
em face do zoneamento e do plano de manejo, especificadas
e regulamentadas pela Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE.

Art. 2º. A criação do Parque Estadual das Carnaúbas tem
por objetivos:
I - proteger e preservar áreas representantivas do bioma
caatinga, inclusive nascentes de rios e bicas localizadas nos
Municípios de Granja e Viçosa do Ceará;
II - conservar as espécies vegetais endêmicas da região em
face de sua importância e fragilidade;
III assegurar o aproveitamento sustentável dos recursos
naturais e da diversidade biológica da área, propiciando à
população regional o acesso a conhecimentos sobre o meio
ambiente, de maneira a não interferir no funcionamento dos
refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade ambiental
e respeito às peculiaridades histórico-culturais, econômicas
e paisagísticas locais, com ênfase na melhoria da qualidade
de vida dessa comunidade;
IV - promover a educação ambiental da comunidade de entorno
propiciando a sensibilização e o desenvolvimento de atitudes
voltadas para a conservação dos recursos naturais da região;
V - propiciar a recuperação de áreas degradadas.

Art. 7º. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas
que importem na inobservância das disposições contidas
neste Decreto ou resultem em dano à flora, à fauna e aos
demais atributos naturais da unidade de conservação criada,
bem como às suas instalações e às zonas de amortecimento
e corredores ecológicos, sujeitam os infratores às sanções
previstas em Legislação federal e estadual.

Art. 3º. Na Unidade de Conservação Estadual de Proteção
Integral denominada Parque Estadual das Carnaúbas, situada
nos Municípios de Granja e Viçosa do Ceará, criada nos termos
deste Decreto, somente é admitido o uso indireto dos recursos
naturais locais, sendo expressamente proibidas toda e qualquer
atividade que importe em degradação ambiental dos recursos
naturais nele existentes, à exceção do extrativismo da folha
de carnaúba como atividade de manejo sustentável e cultural
das famílias da região, admitida como atividade de retirada no
tratamento sustentável e cultural da palha de carnaúba.
Art. 4º. Compete à Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE a administração da Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral denominada Parque
Estadual das Carnaúbas, adotando as medidas necessárias à
sua efetiva implantação e proteção.

Art. 8º. As desapropriações dos imóveis particulares constituídos de terras e benfeitorias existentes nos limites descritos no
art.1º deste Decreto, serão providenciadas oportunamente.
Art. 9º. Dentro do prazo de 90 (noventa), contados da
publicação deste Decreto, a Superintendência Estadual do
Meio Ambiente – SEMACE baixará Instrução Normativa
- IN estabelecendo o detalhamento das normas contidas neste
Decreto, em especial aquelas definidas nos arts. 3º e 5º.
Dias, a fim de subsidiar os estudos para zoneamento ambiental da Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral
denominada Parque Estadual das Carnaúbas, fundamentado
em plano de manejo respectivo.
Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DOESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza aos 15 de fevereiro de 2006.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Márcia Morais Ximenes Mendes
SECRETÁRIA DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE

Art. 5º. A Unidade de Conservação Estadual de Proteção
Integral denominada Parque Estadual das Carnaúbas, contará
com um Conselho Consultivo, com representação paritária,
constituído por representantes de órgãos e entidades da administração estadual, por representantes da sociedade civil e das
comunidades atingidas diretamente pela criação do aludida
Unidade, sendo presidido pelo titular da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.

***

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Art. 6º. A ordenação das visitações públicas, de desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental,

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI Nº 12.717, DE 05 DE SETEMBRO DE 1997.
Cria o Parque Estadual Marinho da Pedra da
Risca do Meio e dá outras providências.
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Art. 1°. Fica criado o Parque Estadual Marinho da Pedra
da Risca do Meio, unidade de conservação pertencente
ao Estado do Ceará, localizada no litoral do Município de
Fortaleza, com a finalidade de assegurar integral proteção à
flora, à fauna e às belezas cênicas deste ecossistema.
Art. 2°. O Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do
Meio, com superfície de 33,20 Km2 encontra-se compreendido pelas seguintes coordenadas geográficas:
PONTO A - S 03°33 800 | W 38°26 000
PONTO B - S 03°36 000 | W 38°26 000
PONTO C - S 03°36 000 | W 38°21 600
PONTO D - S 03°33 800 | W 38°21 600
Art. 3°. Fica a Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, Autarquia Estadual, vinculada à Secretaria do
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SDU, responsável pela implantação do Parque Estadual Marinho, o que
para tanto designará um Administrador.
Art. 4°. No Parque Estadual Marinho, ficam proibidas ou
restringidas, dentre outras as seguintes atividades:
I - pesca com caçoeira;
II - pesca submarina, seja com compressor ou arpão;
III - pesca de arrasto;
IV - lavagem de tanques de navios e disposição de qualquer
tipo de lixo;
V - captura de espécies destinadas a aquariofilia;
VI - retirada de qualquer material do substrato local.
Art. 5°. A inobservância das disposições contidas nesta Lei sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei n° 11.411,
de 28.12.87, alterada pela Lei n° 12.274, de 05.04.94, que
dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente.
Art. 6°. A SEMACE poderá instituir taxas e firmar convênios
ou acordos com órgãos e entidades públicas ou privadas, sem
prejuízo de sua competência, para fiscalizar e administrar o
Parque Estadual Marinho.
Art. 7°. A SEMACE, expedirá, através de Portaria, os
atos normativos, complementares ao fiel cumprimento
desta Lei.
Art. 8°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 05 de setembro de 1997.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
GOVERNADOR DO ESTADO

***

PORTARIA Nº 192,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998.
O Superintendente da SEMACE, no uso das atribuições
legais e em cumprimento do disposto no art. 7° da Lei n°
12.717, de 05.09.97,
RESOLVE:
Art. 1°. Expedir a presente Portaria que estabelece as normas
para a regulamentação do Parque Estadual Marinho da Pedra
da Risca do Meio, unidade de conservação, instituída mediante Lei Estadual n° 12.717, de 05 de setembro de 1997,
publicada no Diário Oficial do Estado de 23 de setembro
do mesmo ano, com vistas a:
I - proteger a biodiversidade e abundância de vida marinha,
presente na área da Pedra da Risca do meio e áreas adjacentes num raio de 10 Km (dez quilômetros), de acordo com a
Resolução CONAMA n° 013/90;
II - controlar e normatizar as práticas de pesca locais danosas
ao ecossistema marinho ora protegido;
III - incentivar a pesca artesanal de jangadas, utilizando somente linha e anzol como prática ecologicamente correta;
IV - desenvolver na comunidade e pescadores uma consciência
ecológica e conservacionista sobre os recursos aquáticos.
Art. 2°. Nos termos desta Portaria o Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio fica situado sob as coordenadas geográficas definidas no art. 2° da Lei n° 12.717, de
05.09.97.
Parágrafo único. A carta náutica com as coordenadas geográficas descritas no caput desta cláusula, integra a presente
Portaria como ANEXO I.
Art. 3°. O acompanhamento das atividades desenvolvidas
no Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do meio,
bem como o controle, licenciamento e fiscalização das disposições contidas nesta Portaria serão de responsabilidade da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
Autarquia Estadual vinculada a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SDU.
Art. 4°. No Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do
Meio ficam proibidas as seguintes atividades:
I - pesca submarina através de mergulho livre ou utilizando
equipamentos de ar comprimido;
II - captura de peixes ornamentais, lagostas e qualquer espécie
marinha através de mergulho livre e ar comprimido;
III - pesca e lagostas, peixes e todo e qualquer organismo
aquático, utilizando os seguintes aparelhos de pesca:
a) manzuás ou covos;
b) redes ou caçoeiras;
c) arrastos ou regalhos;
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d) espinhéis ou outros artefatos e pesca que possam acarretar qualquer degradação ambiental ao ecossistema marinho do local;
IV - coleta de substrato seja areia, lama, rochas, algas calcárias, cascalho, corais e todo e qualquer material orgânico ou
inorgânico que esteja fixo no substrato ou pertencente ao
mesmo, salvo no caso do inciso II, do art. 6°;
V - a lavagem dos porões de qualquer tipo e embarcação,
como também o despejo de óleo, seus derivados, outras
substâncias químicas e lixo.
Art. 5°. É permitida em toda extensão do Parque Estadual
Marinho da Pedra da Risca do Meio:
I - a pesca artesanal, exclusivamente a que utilize a pesca com
linha e anzol, que não caracterize espinhél ou long line;
II - o trafego de embarcações de qualquer porte ou propulsão.
Art. 6°. Ficam restringidas, passíveis de autorização ou licenciamento ambiental concedidos pela SEMACE, na área
do Parque Marinho da Pedra da Risca do Meio, as seguintes
atividades:
I - o ecoturismo submarino, utilizando equipamento autônomo, ou em apnéia;
II - pesquisa ou desenvolvimento de trabalhos científicos,
cujo projeto deverá ser subscrito por profissional competente;
III - mergulho autônomo.
Art. 7°. Para fins de controle, todas as embarcações que venham a utilizar a área do Parque Marinho da Pedra da Risca
pequenas embarcações a motor, cuja produção de pescado
seja exclusiva para consumo e comercialização na cidade de
Fortaleza, Ceará.
§ 5°. As empresas de mergulho deverão recolher anualmente
o valor da taxa especial de utilização do Parque Estadual
Marinho da Pedra da Risca do Meio junto à SEMACE a
apresentar, neste ato, requerimento de utilização dirigido
ao Superintendente da SEMACE, conforme ANEXO II,
com cópias autenticadas ou original dos cadastros junto às
fazendas federal, estadual, municipal, de seus estatutos ou
contrato social.
Art. 9°. Para os transgressores desta Lei serão aplicadas as
penalidades previstas na Lei Estadual n° 11.411, de 28.12.87,
os quais terão prazos de defesa de 15 (quinze) dias após o
recebimento do Auto de Infração.
Art. 10. Na aplicação das multas de que trata o artigo anterior,
serão observados os seguintes critérios:
I - a infração leve é a falta do cadastramento ambiental
(Cadastro Ambiental - PEMPRM) ou do pagamento das
taxas de utilização do parque previstas nos arts. 7° e 8° desta
Portaria;

do Meio, ou a do seu entorno, num raio de 10 Km (dez
quilômetros) deverão possuir cadastro especial (Cadastro
Ambiental Especial - PEMPRM), a ser requerido junto à
SEMACE, cuja validade é de 01 (um) ano.
Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas deverão recolher junto á SEMACE o valor de 20 (vinte) UFIRs como
taxa especial de cadastro por cada embarcação que utiliza a
área do Parque, apresentado cópia e original dos seguintes
documentos:
a) registro da embarcação na Capitania dos Portos;
b) licença de Pesca concedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
c) identidade e Cadastro e Pessoas Físicas ou Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda do
proprietário da embarcação;
d) declaração do proprietário de que o barco se encontra
em bom estado de conservação, inexistindo quaisquer vazamentos ou possibilidades de descartes de resíduos líquidos
ou sólidos no mar.
Art. 8°. Serão cobrados taxas para utilização do Parque a
serem recolhidas junto à SEMACE, obedecendo o seguinte
critério:
ITEM
01
02
03

USUÁRIO
Empresa de Mergulho
Mergulhador
Pescador Esportivo

VALOR DA TAXA (UFIRs)
200,00 (p/ ano)
5,00 (p/ dia)
5,00 (p/ dia)

§ 1°. Estão isentos das taxas definidas no item 2 do caput
deste artigo os membros das empresas de mergulho qualificados como instrutores e monitores, bem como, a tripulação das embarcações, devendo as empresas apresentarem
previamente, lista nominal específica com a identificação
dos membros.
§ 2°. O valor da taxa para mergulhador e pescador esportivo
será recolhida junto à SEMACE devendo ser requerida junto
ao Superintendente a referida utilização, dispondo sobre a
quantidade de dias de permanência, conforme ANEXO II
desta Portaria, sendo diária a incidência da taxa de utilização
do Parque, e, no caso de empresa de mergulho esta deverá
apresentar com a antecedência de 24 (vinte e quatro) horas
o cronograma e visitação, juntamente com requerimento ao
Superintendente (ANEXO II) e a lista nominal dos mergulhadores e da tripulação, recolhendo os valores respectivos
junto à Tesouraria da SEMACE.
§ 3°. Os pescadores artesanais ficam isentos das taxas definidas no item 3 do caput deste artigo, sem prejuízo da obrigação
prevista no artigo 7° no que se refere às suas embarcações.
§ 4°. Consideram-se pescadores artesanais aqueles que
pescam com linha e anzol e utilizam embarcação à vela ou

•312•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

II - a infração grave é a constatação da utilização de artefatos
de pesca proibidas e definidas nos incisos I a IV do artigo
4° desta Portaria;
III - a infração gravíssima é a poluição definida no inciso V
do artigo 4° deste instrumento.
Art. 11. O cadastramento das embarcações é administrado
pela SEMACE, através do Departamento Florestal, que expedira o Cadastro Ambiental Especial - PEMPRM, de acordo
com o modelo, ANEXO I, constante nesta Portaria.

e os proprietários das embarcações devem requerer sua renovação 30 (trinta) dias antes do término de sua validade.
Art. 13. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas todas as disposições em
contrário. Publique-se. Registre-se. Fortaleza, 11 de dezembro de 1998.
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE

***

Art. 12. O Cadastro Ambiental Especial - PEMPRM é anual

ANEXO I
CADASTRO AMBIENTAL ESPECIAL
PEMPRM N.°

/ (ANO)

O Superintendente da SEMACE, no uso de suas atribuições, expede a presente Cadastro Ambiental - Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio (PEMPRM), referente à embarcação pertencente a:
NOME:
ATIVIDADE PRINCIPAL:
CNPJ/CPF N.°: 						
RG N.° 				ORGÃO EXPED.: 		
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: 				ESTADO:
LICENÇA DE PESCA IBAMA N.°

(sendo pessoa jurídica)
(sendo pessoa física)

NOME DA EMBARCAÇÃO:
CARACTERÍSTICAS:
REGISTRO NA CAPITANIA DOS PORTOS:
Esta cadastro tem validade de 01 (um) ano, a contar desta data, conforme processo da SEMACE n.°
cujo teor é parte integrante deste documento.
Fortaleza, (dia) de (mês) de (ano).

,
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Superintendente da SEMACE

ANEXO II
Senhor Superintendente,
(Nome)

, (CPF ou CNPJ)

,

(endereço)

, requer(em) à Vossa

Senhoria autorização para utilização do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio com a finalidade de (cadastramento da embarcação) (pesca esportiva) (mergulho/empresa de mergulho) , referente ao(s) (ano/dia) (ano/data)
, conforme guia de recolhimento (e lista nominal dos mergulhadores/pescadores) , em anexo.
Atenciosamente,
( assinatura do requerente ou representante legal da empresa )

LEI Nº 12.944, DE 27 DE SETEMBRO DE 1999.
Dispõe sobre o descarte de pilhas de até 9(nove)
volts, de baterias de telefone celular e de artefatos que contenham metais pesados e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço a saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. É vedado o descarte de pilhas de até 09 (nove) volts,
baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham
metais pesados em lixo doméstico ou comercial.
§ 1°. Incluem-se entre as pilhas de que trata o caput deste
artigo, as que são utilizadas em aparelhos eletrodoméstico,
relógios, calculadoras eletrônicas, máquinas fotográficas ou
quaisquer similares à venda no Estado.
§ 2°. É proibida a disposição dos produtos objeto da presente
Lei em depósitos públicos de resíduos sólidos, bem como
sua incineração.
Art. 2°. Para a comercialização dos produtos objeto da
presente Lei, os estabelecimentos comerciais deverão inserir
na embalagens, advertências alertando o consumidor sobre
os danos que tais componentes podem causar se dispostos
inadequadamente no meio ambiente.

§ 1°. Caberá ao órgão ambiental estadual a elaboração de
dados informativos sobre os danos causados pelos metais
pesados ao meio ambiente e à saúde humana.
§ 2°. Os estabelecimentos que comercializam pilhas e/ou baterias
de telefone celular ficam obrigados a exigir dos consumidores a
pilha ou bateria usadas para efetuar a venda do produto novo.
§ 3°. Os estabelecimentos comerciais deverão entregar as
pilhas usadas, recebidas dos consumidores finais, aos serviços
de recolhimento de lixo em recipientes apropriados para
acondicionamento de lixo tóxico.
Art. 3°. Fica autorizado o Poder Executivo Estadual, a realizar
convênios com os municípios deste Estado, para o recolhimento
e procedimento de tratamento destas pilhas e baterias usadas.
Art. 4°. O Poder executivo estadual regulamentará a presente
Lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data de sua publicação.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 27 de setembro de 1999.
Benedito Clayton Veras Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO
DO CEARÁ EM EXERCÍCIO

***
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LEI Nº 13.497, DE 06 DE JULHO DE 2004.
Dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca e Aqüicultura, cria o Sistema
Estadual da Pesca e da Aqüicultura – SEPAQ,
e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Esta Lei estabelece a Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca e Aqüicultura e o Sistema Estadual da Pesca
e da Aqüicultura - SEPAQ, objetivando a regulação e o fomento das atividades de pesca e aqüicultura desenvolvidas nas
águas interiores e costeiras de domínio do Estado do Ceará,
bem como aqueles que, por ato próprio, lhe sejam repassados
com fundamento nos arts. 23 e 24; nos arts. 259 a 271; arts.
317 a 319 da Constituição do Estado do Ceará.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende-se por:
I - aqüicultura: atividade de cunho econômico, científico ou
ornamental voltada à produção e ao cultivo de organismos
que tenham na água o seu normal ou mais freqüente meio
de vida;
II - pesca: atividade, com ou sem fins lucrativos, voltada a
capturar ou extrair organismos que tenham na água o seu
normal ou mais freqüente meio de vida;
III - águas interiores: são aquelas não compreendidas como
marinhas e que compõem os corpos d’água, naturais ou
artificiais do Estado do Ceará;
IV - área marginal: compreendem os espaços físicos localizados ao redor de corpos d’água, excluída a área de preservação permanente, utilizáveis, direta ou indiretamente, nas
atividades de pesca ou aqüicultura.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS, DAS DIRETRIZES E DOS OBJETIVOS
Art. 2º. Constituem princípios da Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca e Aqüicultura:
I - a preservação e a conservação da biodiversidade;
II - o cumprimento da função social e econômica da pesca
e da aqüicultura;
III - a exploração racional dos recursos pesqueiros;
IV - a atitude de precaução que vise à biossegurança, como
pressuposto de qualquer procedimento para a introdução de
organismos geneticamente modificados ou espécie exótica;
V - o respeito à dignidade do profissional dependente da
atividade pesqueira;
VI - a busca do desenvolvimento sustentável, caracterizado

pela prudência ecológica, pela eqüidade social e pela eficiência econômica;
VII - a prevenção quanto ao tráfego de matéria genética;
VIII - a ação integrada para o desenvolvimento do setor.
Art. 3º. São diretrizes da Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca e Aqüicultura:
I - multidisciplinaridade no trato das questões ambientais;
II - participação comunitária nas atividades da pesca e da
aqüicultura;
III - compatibilização das políticas de pesca e aqüicultura
nacional e estadual e articulação dos órgãos e entidades da
União, do Estado e dos Municípios;
IV - unidade política na sua gestão, por meio de orientações
sistêmicas sem prejuízo da descentralização de suas ações e
atividades;
V - divulgação, por meio de campanhas educativas, obrigatórias e permanentes, de dados e condições relativas ao
desenvolvimento da pesca e da aqüicultura;
VI - estabelecer período de defeso diferenciado, em conformidade com a época de reprodução de espécies por região e
por bacia hidrográfica;
VII - uso racional dos recursos naturais.
Art. 4º. São objetivos da Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca e Aqüicultura:
I - fomentar as atividades de pesca e aqüicultura;
II - proceder o zoneamento dos reservatórios, naturais e artificiais, de modo a estabelecer quais poderão ser utilizados no
desenvolvimento da atividade da pesca e aqüicultura, bem
como regular seus limites;
III - disciplinar as formas e métodos de exploração, bem
como os petrechos de uso nas atividades de pesca e aqüicultura;
IV - prevenir a extinção de espécies aquáticas, vegetais e
animais, nativas, bem como garantir sua reposição;
V - promover o desenvolvimento de estudos, pesquisas e
atividades didático-científicas relacionadas com a pesca e
aqüicultura;
VI - impedir ações degradadoras da água, do ambiente e
do setor.
CAPÍTULO III
DO SISTEMA ESTADUAL DA PESCA E AQÜICULTURA
Seção I
Da Instituição do Sistema
Art. 5º. Fica instituído o Sistema Estadual da Pesca e da
Aqüicultura – SEPAQ, para se responsabilizar pelo cumprimento dos princípios e diretrizes estabelecidos por esta Lei
e dar suporte institucional e técnico às ações e atividades
inerentes a esse setor e que terá por objetivos:
I - integrar órgãos e entidades, públicos e privados, que atuam
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na área da pesca e da aqüicultura no Estado do Ceará;
II - promover a implantação, a regulamentação e a implementação dos princípios e diretrizes estabelecidos por esta Lei;
III - integrar e orientar o setor pesqueiro do Estado, em
conjunto com representantes deste segmento;
IV - promover ações e atividades concernentes ao planejamento e à coordenação do setor da pesca e da aqüicultura,
articulando-se, em cada caso, com os órgãos e entidades
públicos e privados com este envolvidos;
V - executar, fiscalizar, controlar e avaliar ações e atividades
relativas aos serviços, procedimentos, planos, programas e
projetos do setor da pesca e da aqüicultura, bem como das
obras públicas e civis a eles concernentes, através dos órgãos
governamentais competentes;
VI - manter intercâmbio com órgãos e entidades públicos e privados, federais, estaduais e municipais, e com
organismos nacionais e internacionais da área da pesca e
da aqüicultura.
Seção II
Da Estruturação do Sistema
Art. 6º. O Sistema Estadual da Pesca e da Aqüicultura
– SEPAQ, é integrado pelos seguintes órgãos e entidades
componentes da Administração Pública Estadual e Municipal
do Ceará e da iniciativa privada:
I - Órgão Coordenador: Secretaria da Agricultura e Pecuária
- SEAGRI, ou sua sucessora;
II - Órgão Colegiado: Câmara Recursal;
III - Órgãos Setoriais: Secretarias de Estado em cuja área
de competência houver matéria pertinente ou compatível
com o meio ambiente e os recursos hídricos, com ênfase nas
atividades de pesca e de aqüicultura no Estado do Ceará, ou
ainda, com plano, programa, projeto e atividade governamental dessa natureza;
IV - Órgão Consultivo e Deliberativo: Conselho Estadual
de Pesca e Aqüicultura - CONPESCA;
V - entidades Seccionais:
a) a autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia
mista, a fundação, ou o serviço social autônomo, em cuja área
de competência possua matéria relativa ao objeto desta Lei;
b) representantes de cooperativas, associações e/ou colônias
de pescadores, de empresários e cientistas do setor pesqueiro
e aqüícola.

normativa, consultiva e deliberativa, composto pelos órgãos e
entidades integrantes do SEPAQ, tendo por competências:
I - viabilizar politicamente as ações necessárias ao cumprimento dos objetivos da Política Estadual de Desenvolvimento
da Pesca e Aqüicultura;
II - regulamentar, por meio de Resolução, as normas específicas necessárias à consecução dos objetivos do SEPAQ;
III - regulamentar a permissão, as identificações, as restrições e as proibições quanto ao emprego de equipamentos,
aparelhos, petrechos, substâncias, técnicas ou métodos
empregados na atividade pesqueira, bem como a guarda, o
acondicionamento, o armazenamento, o beneficiamento, a
comercialização e o transporte do produto das atividades de
pesca e aqüicultura;
IV - emitir normas voltadas à regulamentação das licenças
de pesca expedidas pela SEAGRI, bem como das atividades
daí resultantes;
V - estabelecer critérios, normas e condições para o cadastramento, licenciamento e registros de pessoas físicas e jurídicas
que atuam no setor de pesca e de aqüicultura no Estado, bem
como dos aparelhos e equipamentos nele utilizados;
VI - aprovar seu Regimento e baixar resoluções necessárias à
sua organização administrativa interna e à observância desta
Lei e da legislação aplicável ao setor de pesca e da aqüicultura
no Estado;
VII - deliberar sobre outros assuntos referentes às atividades
de pesca e de aqüicultura no Estado;
VIII - realizar outras ações e atividades que lhe sejam atribuídas pela legislação ou delegadas por ato próprio do Governador do Estado, compatíveis com os objetivos desta Lei.
§ 1º. O Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura CONPESCA, terá uma Secretaria Executiva organizada para
desenvolver as atividades administrativas, de planejamento,
de coordenação e de acompanhamento de suas ações, com
estrutura e composição estabelecidas em Regulamento.
§ 2º. O Regimento do Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura – CONPESCA, será aprovado por Decreto.
§ 3º. Aos órgãos e entidades públicas e privadas, competem
observar as resoluções baixadas pelo Conselho Estadual de
Pesca e Aqüicultura – CONPESCA, em assuntos relativos
à sua área.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades mencionados no
caput deste artigo, poderão celebrar convênios, contratos,
acordos e ajustes com pessoas físicas e jurídicas com o
objetivo de garantir o desenvolvimento, a preservação e a
proteção da pesca e da aqüicultura no Estado, bem como a
sua valorização e divulgação.

§ 4º. Poderão ainda participar da composição do Conselho
Estadual de Pesca e Aqüicultura – CONPESCA, de acordo
com o previsto em seu regulamento, as Organizações Sociais
- OS, e as organizações da sociedade civil de interesse público
– OSCIP, com personalidade jurídica de direito privado,
integrantes do terceiro setor da economia, na forma da legislação federal aplicável, que atue com atividades de pesca
e da aqüicultura no Estado do Ceará.

Art. 7º. Fica criado o Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura – CONPESCA, com competências de natureza

CAPÍTULO IV
DA PESCA
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Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 8º. Para os efeitos desta Lei, a pesca no Estado do Ceará
é classificada segundo as modalidades adiante especificadas,
a saber:
I - amadora: quando praticada com a finalidade de lazer ou
recreação, com a utilização de linha de mão, vara simples,
caniço, molinete ou carretilha e similares, iscas naturais ou
artificiais;
II - profissional: quando praticada como profissão e principal
meio de vida do pescador, devidamente comprovado e em
área de domínio público ou privado, devidamente autorizado, bem como a praticada com redes superdimensionadas
ou com embarcações de um mesmo proprietário ou de
determinado grupo empresarial;
III - artesanal e/ou de subsistência: quando praticada por
pescador ribeirinho ou, nas imediações de sua moradia, com
a utilização de anzol, redes de pequeno porte, linha ou caniço
simples, com objetivo exclusivo de propiciar a sobrevivência
do pescador e de sua família;
IV - científica: quando praticada para fins de pesquisa,
por técnico ou cientista, ou por instituição qualificada
para tal fim;
V - desportiva: quando praticada na modalidade de competição, promovida por entidade legalmente organizada,
distinguindo-se da amadora pela modalidade “pesque e solte”,
e pela exclusiva utilização de anzóis sem fisga;
VI - predatória: quando praticada de forma lesiva à preservação das espécies, ou em áreas interditadas ou com a utilização
de equipamentos e petrechos não consentidos, bem como sob
técnica e métodos não admissíveis, como adiante enumerados
e na forma disciplinada em regulamento, a saber:
a) a realizada em lugares e épocas interditadas nos termos de
instrução normativa do SEPAQ;
b) em cardumes;
c) durante a piracema;
d) que envolva espécies ameaçadas de extinção;
e) que envolva espécies com tamanhos inferiores ao
permitido;
f ) em quantidade superior à permitida ou com inobservância
dos limites fixados em Lei ou regulamentos;
g) com petrechos, equipamentos e métodos não permitidos,
nestes entendidos os seguintes: armadilhas tipo tapagem;
pari; cercados; currais, ou qualquer aparelho fixo ou móvel;
tapume; arpão; fisga; lambada; gancho; zagaia; tarrafão; jiqui;
pinda; cambuí; espingarda de mergulho; outros similares,
como tais estabelecidos em instrução normativa baixada
pelo SEPAQ;
h) com uso de substância explosiva;
i) com uso de substância tóxica ou similar que, em contato
com a água, possa produzir efeitos semelhantes;
j) pela forma de batido, com uso de varas ou pedras;

l) a 300 (trezentos) metros a montante e a jusante de escadas
de peixes na época da piracema;
m) a 100 (cem) metros a montante e a jusante de barragens,
em reservatórios que contenham galerias ou cachoeiras ou
das embocaduras de baías;
n) a 100 (cem) metros do sistema de captação de água para
abastecimento público;
o) na modalidade subaquática;
VII - subaquática: quando praticada com espingarda ou arpão.
§ 1º. As modalidades de pesca prescritas nos incisos I a V
deste artigo poderão se dar de forma embarcada ou desembarcada.
§ 2º. Fica proibida a comercialização do produto da pesca, excetuado o proveniente da modalidade profissional, artesanal e/ou
de subsistência e observado o disposto no art. 37 desta Lei.
§ 3ª. A prática das atividades especificadas no caput deste
artigo serão sempre precedidas de licenciamento prévio por
órgão ou entidade integrante do Sistema Estadual da Pesca
e da Aqüicultura - SEPAQ, exceto a que trata o inciso VI,
cuja prática é proibida no Estado do Ceará.
Seção II
Das Proibições Inerentes à Pesca
Art. 9º. Fica proibida a pesca, observadas as normas expedidas
pelo Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura–CONPESCA, quando tratar-se:
I - de espécie que deva ser preservada;
II - de espécie que tenha tamanho inferior ao permitido;
III - em quantidade superior à permitida;
IV - em rio, trecho de rio, lago, lagoa, represa, açude ou
reservatório não permitido;
V - em época não permitida;
VI - em desacordo com o que dispuser o zoneamento da
pesca do Estado previsto nesta Lei;
VII - com aparelho, petrecho, substância, equipamento,
técnica ou método não autorizado;
VIII - sem licença de pesca, excetuados os casos previstos na
legislação em vigor.
Parágrafo único. Excetuam-se das proibições previstas neste
artigo a prática da pesca para fins científicos, de controle ou
manejo de espécies, devidamente autorizados e supervisionados por órgão ou entidade integrante do SEPAQ.
Seção III
Das Licenças e dos Registros para Atividade Pesqueira
Art. 10. Para o exercício da atividade pesqueira no Estado
é obrigatória a licença técnica específica emitida pelo órgão
ou entidade competente, integrante do Sistema Estadual da
Pesca e da Aqüicultura - SEPAQ, observadas, em todos os
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casos, as resoluções emitidas pelo Conselho Estadual de Pesca
e Aqüicultura – CONPESCA.
§ 1º. A licença de que trata o caput deste artigo refere-se
à guarda, o porte, o transporte e a utilização de aparelho,
petrecho e equipamento de pesca.
§ 2º. A licença é pessoal e intransferível, e sua concessão
fica condicionada ao recolhimento de emolumentos administrativos, bem como ao cumprimento do disposto no
zoneamento da pesca.
§ 3º. Os valores e as formas de recolhimento dos emolumentos indicados no parágrafo anterior far-se-ão na conformidade
de resoluções baixadas pelo CONPESCA.
§ 4º. A licença para a pesca profissional é específica por corpo hídrico, dentro de uma bacia ou sub-bacia hidrográfica,
sendo que o licenciado poderá requerer em qualquer época
do ano, visto provisório para pescar em outro reservatório
da mesma bacia ou sub-bacia.
§ 5º. A expedição de visto provisório, na forma estabelecida
no parágrafo anterior acarretará na suspensão da pesca no
corpo hídrico originalmente previsto na licença de pesca.
§ 6º. A licença é expedida por tempo determinado podendo
ser suspensa ou cancelada pelo órgão ou entidade emissora
integrante do SEPAQ, na hipótese de infração à Lei ou por
motivo de interesse ecológico.
§ 7º. Ao aprendiz, na conformidade da Lei trabalhista, bem
como ao menor, na conformidade da Lei civil, não serão
conferidas as licenças de que trata este artigo, senão ao seu
responsável legal ou consensual.
Art. 11. A licença de que trata o artigo anterior não prejudica
ou abrange as demais licenças ambientais estabelecidas pela
legislação pertinente.
CAPÍTULO V
DA AQÜICULTURA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 12. São modalidades da atividade de aqüicultura, caracterizadas na conformidade de regulamento específico:
I - a piscicultura;
II - a carcinicultura;
III - a ranicultura;
IV - a implementação de criatórios de plantéis reprodutores;
V - outras práticas que tenham por objetivo o cultivo de
organismos animais ou vegetais que tenham na água seu
normal ou mais freqüente meio de vida e sobrevivência.

§ 1º. Para o exercício da atividade da aqüicultura será exigido
do interessado, pessoa física ou jurídica, cadastro próprio
de aqüicultor expedido pelo órgão ou entidade competente
do SEPAQ, além dos cadastros, das licenças ambientais e
outorgas estabelecidas pela legislação específica.
§ 2º. As espécies da fauna ou da flora manejáveis em face da
atividade de aqüicultura, bem como a quantidade de ração
que lhes será ministrada, seu transporte, comercialização e os
equipamentos a serem utilizados nos respectivos empreendimentos serão definidos por Resolução do Conselho Estadual
de Pesca e Aqüicultura – CONPESCA.
Art. 13. O Estado do Ceará, por meio do Sistema Estadual da
Pesca e da Aqüicultura – SEPAQ, promoverá o estímulo à aqüicultura, com a adoção mínima das seguintes medidas básicas:
I - criação e apoio de centros de treinamento, pesquisa e
extensão;
II - incentivo à promoção de iniciativas destinadas ao desenvolvimento da aqüicultura.
Art. 14. Aos órgãos integrantes do SEPAQ caberá a análise
de viabilidade do projeto de aqüicultura, dentro de sua área
de competência, da forma estabelecida nesta Lei e na legislação pertinente.
Seção II
Da Autorização de Uso de Área Marginal de Reservatório
Art. 15. Poderá ser destinado por meio de autorização de
uso, a título precário e gratuito, trecho de área marginal
de reservatório, cuja destinação se dará por meio de ato do
Secretário dos Recursos Hídricos, necessário à instalação e
manejo do empreendimento de aqüicultura, devendo este
vincular-se às necessidades da área outorgada para exploração
e ser dimensionado e localizado no projeto apresentado.
§ 1º. O trecho de área citado neste artigo destinar-se-á, à
retirada do pescado do reservatório e ao manejo do cultivo,
podendo ser utilizadas rampas e atracadouros para barcos,
em estruturas móveis, em áreas de vazante e construídas
estruturas para guarda de insumos nas áreas públicas fora
da faixa de preservação permanente, respeitadas as exigências constantes nesta Lei e seu regulamento e na legislação
ambiental pertinente.
§ 2º. A autorização de uso mencionado neste artigo será
expedida conforme regulamentação.
§ 3º. Em se tratando de entidade ou órgão público, mesmo
com fins científicos, o trecho de área marginal do reservatório
será destinado por meio de cessão de uso, obedecendo ao
estabelecido nesta Seção.
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Seção III
Da Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos

do ciclo produtivo, bem como na despesca, na armazenagem,
no beneficiamento, no acondicionamento e no transporte.

Art. 16. Para a exploração de projeto de aqüicultura o empreendedor interessado deverá requerer a outorga do direito de
uso da água junto à Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH,
integrante do Sistema Estadual da Pesca e da Aqüicultura
– SEPAQ, nos termos desta Lei.

§ 7º. A outorga para implantação de aqüicultura em tanques
rede em espelhos d’água somente será deferida para projetos
cujas gaiolas estejam localizadas no mínimo a 200 (duzentos) metros de pontos de captação d’água dos sistemas de
abastecimento público.

§ 1º. A expedição da outorga do direito de uso da água respeitará a legislação estadual de recursos hídricos e será deferida
de acordo com o volume de água existente no reservatório,
sendo levados em consideração os cenários futuros da gestão
do corpo hídrico.

Art. 17. O fornecimento da outorga do direito de uso da
água para utilização em empreendimento de projeto de aqüicultura por associação, cooperativa e colônia de pescadores
ou similar, deverá respeitar as seguintes exigências, além das
contidas na legislação específica:
I - apresentação de cópia autenticada da documentação
comprobatória de sua existência, nesta compreendidos: o
Estatuto de criação, devidamente registrado em Cartório,
ou outro documento equivalente, a inscrição no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
- CNPJ/MF e do livro de atas;
II - comprovação da existência de pescadores no seu quadro
social, apresentando o recibo de pagamento da contribuição
periódica em favor da entidade da qual estão filiados, não
podendo ser beneficiadas entidades de pescadores cadastrados em outros reservatórios que não seja aquele onde será
implantado o projeto de aqüicultura;
III - apresentação de cópia autenticada da ata da assembléia da entidade, assinada pelos seus membros, contendo
a manifestação destes em prol da implantação do projeto
de aqüicultura e aprovada segundo determinação do seu
Estatuto Social.

§ 2º. O empreendedor interessado em implantar projeto de
aqüicultura citado neste artigo, utilizando espelhos d’água
de corpos hídricos, somente poderá requerer a outorga de
direito de uso da água para até 3 (três) reservatórios e com
área máxima por corpo hídrico definida em regulamento.
§ 3º. A exploração da atividade citada neste artigo respeitará
os seguintes requisitos, além de outros constantes da legislação específica e respectivo regulamento:
I - a área disponível para implantação de projeto de aqüicultura deverá ser no máximo de 1% (um por cento) do espelho
d’água do reservatório, calculada com base no reservatório
com 50% (cinqüenta por cento) de sua capacidade máxima
de armazenamento de água;
II - no caso de reservatório de uso previsto inicialmente
como exclusivo para o abastecimento da população, a
área a ser utilizada não poderá ultrapassar a 0,5% (cinco
décimos por cento) do espelho d’água, calculada com base
no reservatório com 50% (cinqüenta por cento) de sua
capacidade máxima.
§ 4º. Da área disponível para o cultivo, 50% (cinqüenta por
cento) será outorgada de acordo com a legislação existente,
a particulares ou entidades públicas e o restante, ou seja,
50% (cinqüenta por cento) será outorgada às associações,
cooperativas ou colônias de pescadores, desde que atendidos
os requisitos contidos na legislação pertinente.
§ 5º. Para o cumprimento do estabelecido no parágrafo
anterior, terão prioridade para implantação de projetos de
aqüicultura as associações compostas por moradores que
tiveram suas propriedades desapropriadas para construção do
reservatório, as compostas por moradores das agrovilas e as
associações, cooperativas ou colônias de pescadores residentes
na vizinhança do corpo hídrico.
§ 6º. O projeto de aqüicultura deverá cumprir as normas
vigentes de controle sanitário dos produtos, em todas as fases

Seção IV
Da Seleção de Áreas
Art. 18. A seleção de áreas dos reservatórios para a implantação
de projeto de aqüicultura será feita pela Secretaria dos Recursos
Hídricos – SRH, e por sua vinculada, a Companhia de Gestão
dos Recursos Hídricos do Ceará – COGERH, ou suas sucessoras, integrantes do Sistema Estadual da Pesca e da Aqüicultura
– SEPAQ, nos termos de decisão aprovada pelo SEPAQ e que
respeite os usos múltiplos dos recursos hídricos.
Parágrafo único. Os órgãos/entidades mencionados no caput
deste artigo deverão estabelecer os critérios de delimitação da
área, inclusive indicando a forma de sinalização a ser empregada no reservatório a ser outorgado, cuja implementação se
fará mediante instrução normativa expedida pelo SEPAQ.
Seção V
Da Cobrança pelo Uso da Água
Art. 19. A utilização de água para implantação e execução
de projeto de aqüicultura importará na cobrança de tarifa de
acordo com a legislação inerente aos recursos hídricos.
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Seção VI
Do Empreendedor de Projeto de Aqüicultura e suas Obrigações
Art. 20. Entende-se por empreendedor a pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado, que pretender executar projeto de aqüicultura na forma prevista nesta Lei e
seu Regulamento.
§ 1º. Nos projetos de aqüicultura, o empreendedor deverá
apresentar relatórios periódicos contendo as informações solicitadas pela Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI,
Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH, Companhia de
Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará – COGERH, e pela
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE,
e ao estabelecido no art. 38 desta Lei.
§ 2º. Na autorização das atividades previstas nos incisos I
a V do art. 12 desta Lei, bem como dos cadastros, licenças
e outorgas previstas no § 1º deste artigo, com finalidade
científica, deverão constar observações e restrições relativas
à captura e à remoção de exemplares das espécies, que será
procedida com a presença e monitoramento de técnicos da
Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI, ficando autorizado, nesses casos, o uso de redes e tarrafas ou qualquer
outro aparelho de malha.
Art. 21. O empreendedor assumirá inteira e total responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos ocorridos durante
a execução do projeto de aqüicultura, inclusive submetendo-se às penalidades civis, penais e administrativas cabíveis,
ficando a Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI, a
Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH, a Companhia de
Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará – COGERH, e a
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE,
integrantes do Sistema Estadual da Pesca e da Aqüicultura
– SEPAQ, isentas de toda e qualquer reclamação decorrente
de acidentes, mortes, perdas, destruições e perecimento de
animais, de forma parcial ou total.
Art. 22. O empreendedor de projeto de aqüicultura deverá
prover a área a ser cultivada com bóias de sinalização colorida,
respeitada a legislação pertinente.
Seção VII
Do Procedimento Administrativo
Art. 23. A tramitação do procedimento administrativo
para obtenção da autorização para implantação de projeto
de aqüicultura dar-se-á da forma prevista nesta Lei e seu
Regulamento.
Art. 24. Além das atribuições constantes desta Lei, compete:
I - à Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI:
a) definir a política de pesca e aqüicultura;
b) executar pesquisas visando o aprimoramento de técnicas

e definir parâmetros inerentes à pesca e aqüicultura;
II - à Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE:
a) normatizar os parâmetros físico-químicos, biológicos e parasitológicos a serem analisados e fiscalizados no projeto; e,
b) aplicar as medidas cautelares de embargos do projeto e
demais sanções cabíveis, sempre que forem desrespeitados os
preceitos estabelecidos na legislação pertinente.
Seção VIII
Do Dano e das Medidas Compensatórias
Art. 25. O autor do dano fica obrigado à sua reparação,
independentemente de culpa ou dolo, sem prejuízo das
penalidades civis e penais cabíveis.
Art. 26. Quando a prática da aqüicultura for inevitável à
aferição de danos ambientais, deverá a SEMACE, como
órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA, estabelecer medidas compensatórias, em
caráter preventivo e vinculado ao limite de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 2,0% (dois por cento) do valor total
do empreendimento.
Parágrafo único. A destinação das medidas compensatórias
exigidas no caput deste artigo será feita conforme estabelecido
na Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação
– SNUC.
CAPÍTULO VI
DO ZONEAMENTO DA PESCA E DA AQÜICULTURA
Art. 27. O Poder Executivo estabelecerá, mediante Decreto,
com base em estudos técnicos a cargo dos órgãos e entidades
integrantes do SEPAQ, sob a coordenação da SEAGRI, o
zoneamento da pesca e aqüicultura no Estado, com vista ao
desenvolvimento sustentável dessas atividades, observados
os princípios e objetivos indicados nesta Lei.
§ 1º. A definição da época e da modalidade de pesca permitida ou
proibida constará em calendários e mapas de fácil interpretação
pelo cidadão comum, amplamente divulgados através dos meios
de comunicação a cargo do órgão coordenador do SEPAQ.
§ 2º. A proposta de zoneamento da pesca será precedida de
audiências públicas regionais, organizadas e coordenadas
pelo órgão coordenador do SEPAQ, com a participação
de pescadores bem como das comunidades envolvidas com
atividades pesqueiras e outros segmentos interessados nos
múltiplos usos das água.
§ 3º. A proposta de zoneamento, os calendários e mapas
previstos neste artigo serão analisados pelo CONPESCA
que os aprovará por resolução.

•320•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

CAPÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO, DAS OBRIGAÇÕES E DAS
VEDAÇÕES RELACIONADAS À PESCA E À AQÜICULTURA

nham na água o seu natural ou mais freqüente meio de vida
e observará as instruções normativas baixadas pelos órgãos
integrantes do Sistema Estadual da Pesca e da Aqüicultura
- SEPAQ.

Art. 28. A fiscalização da atividade da pesca e da aqüicultura
terá caráter preventivo e repressivo, incidindo sobre:
I - a manipulação indevida de organismos exóticos e/ou
geneticamente modificados;
II - o uso irregular das áreas zoneadas, de acordo com as
condicionantes específicas;
III - a exploração da atividade pesqueira ou de aqüicultura
em desacordo com a licença técnica recebida; e
IV - projetos de aqüicultura em desacordo com o projeto
aprovado pela SEAGRI.

Art. 34. Ao CONPESCA cabe fixar, por resolução, os períodos de proibição da pesca, atendendo às peculiaridades
regionais, nele incluindo a relação das espécies e tamanho
mínimo, bem como as demais normas necessárias ao ordenamento pesqueiro, ouvido o órgão coordenador do SEPAQ.

Parágrafo único. A fiscalização ambiental, quando exercida
conjuntamente pelos órgãos integrantes do SEPAQ, terá
caráter preventivo e as irregularidades ou danos constatados
deverão ser formalmente comunicados ao órgão ambiental do
Estado, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA, para a adoção das medidas cabíveis, na conformidade da legislação federal e estadual correlata.
Art. 29. A circulação de pescado em todo o território do
Estado proceder-se-á em condições que permitam sua fiscalização, devendo seus exemplares ser mantidos com cabeça,
escamas ou couro e em local de fácil acesso, sujeitando o
infrator às penas previstas na legislação aplicável.
Parágrafo único. É considerado flagrante de pesca predatória
a verificação, no pescado em trânsito, de sinais, vestígios ou
utilização dos materiais prescritos e previstos nas alíneas a a
o, do inciso VI e do inciso VII do art. 8º desta Lei.
Art. 30. Os estabelecimentos que comercializam pescados,
bem como acampamentos e ranchos de pesca às margens de
corpos hídricos estão sujeitos à ação fiscalizatória dos órgãos
e entidades integrantes do SEPAQ.
Art. 31. O órgão coordenador do SEPAQ processará os pedidos de extermínio de espécies exóticas, quando estas estiverem
competindo com a fauna aquática nativa, e se articulará com
o IBAMA para viabilizar esta ação, ouvida a SEMACE.
Art. 32. A fiscalização do pescado será realizada, observadas
as competências dos órgãos e entidades componentes do
SEPAQ, por servidores credenciados, portadores da devida
identificação visual, e acompanhada por membros da Polícia
Militar do Estado do Ceará, sempre que, para tanto, seja
necessária a intervenção da Força Pública.
Art. 33. A fiscalização das atividades pesqueiras incidirá nas
fases de captura, extração, coleta, transporte, conservação,
cultivo, transformação, beneficiamento, industrialização e
comercialização do pescado e outros seres aquáticos que te-

Art. 35. As pessoas físicas e jurídicas que exercerem atividades
comerciais e de transporte ou trânsito de pescado são obrigadas a apresentar à fiscalização, além da licença prevista no art.
11 desta Lei, a nota fiscal ou guia de circulação, estadual ou
interestadual de compra e venda do produto, bem como, a
guia da colônia de pescadores de onde provém o pescado.
Art. 36. É vedado(a):
I - o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização do produto proveniente da pesca considerada
predatória ou proibida;
II - o uso de artifícios para retenção de cardumes, em qualquer modalidade de pesca, tais como rações e quirelas ou
outros meios que venham interromper o ciclo natural da
subida dos peixes;
III - a concessão de licença ao infrator reincidente, pelo prazo
mínimo de 2 (dois) anos;
IV - a concessão de licença aos devedores:
a) de qualquer valor previsto nesta Lei;
b) das multas instituídas pela legislação de recursos hídricos
e ambiental pertinente.
Art. 37. Durante a piracema, não poderá ser comercializado e transportado o estoque de pescado das espécies que
estejam em piracema, salvo quando previamente levantado
e vistoriado pelo órgão ou entidade competente do Sistema
Estadual da Pesca e da Aqüicultura - SEPAQ, em data anterior de seu início.
Parágrafo único. Excetua-se ao disposto neste artigo o pescado
proveniente da aqüicultura ou que, comprovadamente, seja
oriundo de outros Estados quando devidamente licenciado
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
ou órgão/entidade sucedâneo.
Art. 38. Os projetos de aqüicultura serão supervisionados
e fiscalizados prioritariamente de forma conjunta, por técnicos da Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI, da
Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH, da Companhia de
Gestão de Recursos Hídricos do Ceará – COGERH e da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE,
em suas diferentes fases, devendo o empreendedor fornecer
todos os dados de produção, índices de conversão alimentar
e controle de qualidade da água e do solo, conforme legislação pertinente.
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§ 1º. O empreendedor de projeto de aqüicultura deverá
garantir o livre acesso ao mesmo dos fiscais dos órgãos e
entidades citadas neste artigo, integrantes do SEPAQ.
§ 2º. Os agentes de fiscalização dos órgãos componentes do
SEPAQ deverão ter formação profissional com habilitação
para o exercício de suas atribuições e não poderão ser sócios
ou acionistas de qualquer categoria ou prestar serviços às
empresas destinatárias do regime imposto por esta Lei.
Art. 39. As entidades citadas no artigo anterior deverão informar à SEMACE e ao Ministério Público, quanto à existência
de projetos de aqüicultura irregulares, no tocante à legislação
ambiental, para a adoção das providências cabíveis.
CAPÍTULO VIII
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
Seção I
Das Infrações
Art. 40. A infração administrativa compreende toda ação ou
omissão que contrarie dispositivo de Lei ou de Regulamento
específico, federais e estaduais, aplicáveis às atividades reguladas por esta Lei, bem como de instruções normativas ou
resoluções expedidas pelo CONPESCA ou por órgãos ou
entidades integrantes do SEPAQ.
Art. 41. Constituem infrações administrativas:
I - captura, guarda, transporte, comercialização, industrialização, utilização ou inutilização de produto da pesca
e da aqüicultura obtido em desacordo com esta Lei e seu
regulamento;
II - transporte, comercialização, guarda, posse ou utilização
de aparelho, petrecho ou equipamento de uso proibido ou
sem o devido licenciamento ou registro;
III - falta ou uso indevido de licença de pesca, de registro,
da autorização, da outorga ou do cadastro, concedidos por
órgão ou entidade competente, integrante do SEPAQ;
IV - ação que provoque morte de organismo nativo, vegetal
ou animal, em qualquer de suas fases de crescimento ou
desenvolvimento, que tenha no meio aquático seu normal
ou mais freqüente meio de vida, bem como o desequilíbrio
do ecossistema aquático;
V - criação de obstáculo ou impedimento que interfira, por
ação ou omissão, na migração, na reprodução, no recrutamento, na dispersão e na sobrevivência dos organismos,
vegetais ou animais, que tenham na água seu normal ou mais
freqüente meio de vida, em qualquer fase de sua vida;
VI - não apresentação de licença ou documento de porte
obrigatório, quando solicitado pela fiscalização;
VII - criação de impedimento ou dificuldades para as ações
de fiscalização;
VIII - uso irregular das áreas zoneadas, de acordo com as
condicionantes específicas.

Seção II
Das Espécies de Penalidades
Art. 42. Sem prejuízo de outras penalidades impostas pela
legislação federal e estadual e das ações civis e penais cabíveis,
são sanções administrativas aplicáveis às infrações previstas
nesta Lei:
I - advertência;
II - multa;
III - apreensão do pescado;
IV - apreensão do material predatório;
V - suspensão ou perda da outorga do direito de uso dos
recursos hídricos;
VI - suspensão ou perda da licença de pesca, das autorizações,
dos registros ou cadastros de que tratam esta Lei.
§ 1º. A aplicação da pena de multa não impede a cumulação
com as penalidades previstas em face dos incisos III a VI.
§ 2º. Os produtos e materiais apreendidos poderão ser posteriormente doados a entidades beneficentes do município em
que foram apreendidos ou leiloados em hasta pública.
§ 3º. Na impossibilidade de doação ou do leilão da forma
mencionada no parágrafo anterior, os produtos e materiais
serão incinerados publicamente em locais adequados e previamente divulgados.
Seção III
Da Aplicação das Penalidades
Art. 43. As sanções estabelecidas na seção anterior se aplicam
a todo aquele que promover, facilitar ou incentivar a pesca
predatória, a aqüicultura irregular, o comércio ilegal do
pescado ou, de qualquer modo contribuir para as infrações
previstas nesta Lei, observando-se o seguinte:
I - a advertência será aplicada em infrações esporádicas que
não causem maiores danos à fauna aquática, mediante a
lavratura de auto próprio, onde deverão constar a qualificação do infrator, o motivo da advertência e o prazo para
sua correção;
II - os valores das penas de multa serão fixados por regulamento específico e corrigido periodicamente, com base nos
índices oficiais, sendo o mínimo de R$ 120,00 (cento e vinte
reais) e o máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
III - apreensão do pescado e do material predatório, nas
hipóteses do § 2º do art. 8º; § 1º do art. 29; dos arts. 35 e
36, incisos I e II e inciso I do art. 41;
IV - apreensão de material predatório na hipótese do inciso
II do art. 41;
V - suspensão ou perda da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, quando houver descumprimento da legislação de
recursos hídricos e ambiental, com a conseqüente obrigação
para o empreendedor de efetuar a retirada do material e dos
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equipamentos, bem como a demolir as construções empregadas no projeto, nos prazos definidos através da legislação
pertinente, neste último caso;
VI - revogação da licença para pesca.
Parágrafo único. Quando, para a prática de uma conduta,
estiver prevista mais de uma sanção, as penalidades serão
aplicadas cumulativamente.
Seção IV
Das Circunstâncias Agravantes e Atenuantes
Art. 44. Na aplicação das penalidades de que trata esta Lei,
serão levadas em consideração circunstâncias atenuantes ou
agravantes.
§ 1º. São consideradas circunstâncias atenuantes:
I - a condição de infrator primário;
II - o arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da
degradação causada;
III - a comunicação prévia pelo infrator de iminente perigo
ou degradação ambiental;
IV - outras justificativas apresentadas pelo infrator, que
possam diminuir a pena, a critério do SEPAQ.
§ 2º. Consideram-se circunstâncias agravantes:
I - a reincidência;
II - a obtenção de vantagem pecuniária;
III - a coação de terceiros para a execução da infração;
IV - a exposição de perigo à saúde pública e ao meio ambiente;
V - o dano à propriedade alheia;
VI - o cometimento de infração aproveitando-se da ocorrência de fenômenos naturais que o facilitem;
VII - o cometimento de infração em Unidade de Conservação
e áreas de preservação permanente;
VIII - o cometimento da infração em período noturno, finais
de semana ou feriados.
§ 3º. Aos infratores submetidos à penalidade de multa, que
incorrerem em algum dos dispositivos do parágrafo anterior
deste artigo, a multa será acrescida em até 100% (cem por
cento) e no caso do § 1º, a multa poderá ser subtraída em
até 90% (noventa por cento), sendo submetida ao SEPAQ,
qualquer alteração que ocorra.
Art. 45. A pena de multa deverá ser aplicada em dobro a
cada reincidência e, na ocorrência da segunda reincidência,
deverão ser aplicadas as sanções previstas no art. 43, incisos
III e IV, cumulativamente.
Seção V
Da Apuração das Infrações

Art. 46. As sanções serão aplicadas mediante Auto de Infração, lavrado por agente fiscal credenciado dos órgãos e
entidades integrantes do Sistema Estadual da Pesca e da
Aqüicultura - SEPAQ, que identificará:
I - o infrator;
II - o fato;
III - o seu enquadramento legal;
IV - a capitulação de penalidade;
V - a menção do depósito ou caução;
VI - o prazo para defesa;
VII - outras exigências que se fizerem necessárias ou cabíveis.
§ 1º. Na aplicação da penalidade prevista no inciso III do
art. 43 desta Lei, será ainda discriminado todo o pescado em
quantidade, espécie, tamanho e peso aproximado.
§ 2º. Na aplicação da pena a que alude o inciso IV do art. 43
desta Lei, serão detalhadamente discriminados os materiais
e os equipamentos apreendidos.
§ 3º. Será fornecida ao infrator cópia do Auto de Infração,
inclusive com o recibo do pescado, do material e equipamentos apreendidos, este último no caso de apreensão.
Art. 47. Cada órgão ou entidade componente do SEPAQ
atuará dentro de suas competências específicas, procedendo,
internamente, com os respectivos processos administrativos,
o que inclui a análise de eventual defesa administrativa, cujo
prazo para apresentação respeitará o estabelecido na legislação
pertinente.
Parágrafo único. Nos processos administrativos que digam
respeito ao objeto desta Lei, das decisões definitivas dos
respectivos órgãos, na forma prevista no caput deste artigo,
caberá recursos, em última instância, à Câmara Recursal
instituída por esta Lei, no prazo de 20 (vinte) dias, contados
da data da ciência da decisão, protocolado com o comprovante do recolhimento das multas aplicadas, para garantia
da instância.
Seção VI
Da Câmara Recursal
Art. 48. Fica criada a Câmara Recursal, órgão de natureza
colegiada, composta por um membro, e seu respectivo suplente, representante de cada órgão ou entidade, pertencente
à Administração Pública, componente do SEPAQ, com a
finalidade de conhecer e julgar, em segunda e última instância
administrativa, recursos interpostos contra as decisões proferidas em defesas apresentadas por infratores perante cada
órgão ou entidade integrante do SEPAQ, ligadas diretamente
às infrações relativas ao objeto desta Lei.
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Parágrafo único. A Câmara Recursal referida neste artigo terá:
I - composição, mandato de seus membros, funcionamento
e atos resolutivos disciplinados na forma do regulamento
desta Lei; e,
II - regimento próprio aprovado pelos seus membros.
CAPÍTULO IX
DAS RECEITAS E DE SUA APLICAÇÃO
Art. 49. Os recursos financeiros provenientes da aplicação
de multas e emolumentos administrativos previstos nesta Lei
serão destinados ao custeio da atividade pesqueira do Estado, definida conforme regulamento específico, bem como à
manutenção do SEPAQ e do CONPESCA.
§ 1º. Ficam excluídos da destinação indicada no caput deste
artigo os recursos relativos à atividade de fiscalização e licenciamento ambientais levadas a efeito pela SEMACE, os recursos provenientes das medidas compensatórias previstas no art.
26 desta Lei, bem como os recursos resultantes da concessão
ou outorga, preventiva e definitiva, de uso de águas.
§ 2º. O Sistema Estadual da Pesca e da Aqüicultura – SEPAQ,
poderá destinar até 50% (cinqüenta por cento) dos recursos
financeiros auferidos na forma de que trata este artigo para
apoiar atividades de educação ambiental, aqüicultura, treinamento e capacitação de pescadores e organização de associações, cooperativas e colônias de pescadores profissionais.
§ 3º. Percentual não superior a 30% (trinta por cento) dos
recursos financeiros auferidos serão destinados à atividades
de pesca, inclusive podendo ser utilizado no fornecimento
de alevinos e matrizes de espécies estabelecidas pelo órgão
coordenador do SEPAQ para repovoamento de corpos d’água
e reservatórios públicos, a título de incentivo.
§ 4º. Percentual não superior a 20% (vinte por cento) dos
recursos financeiros auferidos serão destinados à manutenção
do SEPAQ e do CONPESCA.
CAPÍTULO X
DOS EMOLUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Art. 50. Sem prejuízo do lançamento e da cobrança de
tributos, nos termos da Legislação Tributária Estadual,
incidentes sobre o pescado e os produtos originários do cultivo, industrialização, beneficiamento, acondicionamento,
transporte e comercialização das modalidades de pesca e de
aqüicultura referidas nos arts. 8º e 12 desta Lei, respectivamente, o licenciamento de atividades, a outorga pelo uso dos
recursos hídricos, o registro de petrechos e equipamentos, a
fiscalização e o controle da pesca e da aqüicultura no Estado
serão objeto de cobrança por meio de emolumentos administrativos, de acordo com as tabelas utilizadas pelos órgãos
integrantes do SEPAQ.

CAPÍTULO XI
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 51. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual da Pesca e da Aqüicultura – SEPAQ, criarão mecanismos
compatíveis com as suas respectivas áreas de competência,
que visem ao desenvolvimento integrado de programas de
educação ambiental, bem como de informações técnicas,
relativas à proteção e ao incremento dos recursos da fauna e
da flora aquáticas do Estado, com destaque para a pesca e a
aqüicultura, com observância dos princípios estabelecidos na
legislação implementadora das Políticas Nacional e Estadual
de Educação Ambiental.
Art. 52. Ao SEPAQ, nos termos do regulamento específico,
cabe divulgar os princípios, diretrizes, objetivos e conteúdo
desta Lei nas escolas de nível fundamental, médio e superior,
em colônias e associações de pescadores, em instituições ambientais, bibliotecas públicas e prefeituras municipais, sem
prejuízo de ações e atividades com igual propósito junto ao
setor privado da economia pesqueira e da aqüicultura.
CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 53. A Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI,
na condição de órgão coordenador do Sistema Estadual da
Pesca e da Aqüicultura - SEPAQ, para a consecução dos
objetivos desta Lei poderá:
I - firmar, em nome do Governo do Estado do Ceará, para
tanto já delegado, instrumentos de cooperação, convênio,
ajuste, acordo, protocolo ou documento congênere com
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA e o Ministério do Meio
Ambiente - MMA, ou com órgãos/entidades sucedâneos,
bem como com outros órgãos e entidades federais, estaduais
e municipais e Organizações Não-governamentais - ONGs,
que atuam na área da pesca e da aqüicultura, de modo especial para preservar o cadastro, o licenciamento e os registros
relativos ao pescador, ao aqüicultor e os seus petrechos e
equipamentos de trabalho;
II - celebrar com a Polícia Militar do Estado do Ceará
instrumento por meio do qual serão implementadas ações
e atividades de fiscalização e autuação inerente à atividade
pesqueira e de aqüicultura, para cumprimento desta Lei e
de seu Regulamento.
Art. 54. Aplicar-se-ão às atividades de pesca e de aqüicultura
objeto desta Lei, a legislação sanitária federal e estadual, bem
como a legislação de posturas de municípios do Estado do
Ceará, que forem cabíveis e concernentes.
Art. 55. A Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI, na
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condição de órgão central do Sistema Estadual da Pesca e da
Aqüicultura – SEPAQ, reconhecerá e qualificará nos termos
da legislação federal aplicável a participação de Organizações
Sociais - OS, e de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, como integrantes do CONPESCA.
Art. 56. O Estado do Ceará, mediante estudo técnico conclusivo, a cargo do Sistema Estadual da Pesca e da Aqüicultura
- SEPAQ, relativo ao zoneamento da pesca e das áreas próprias
identificáveis para a inserção de projeto de aqüicultura, estabelecerá negociação com os órgãos competentes com os quais
celebrará acordo formal, no sentido de unificar o licenciamento
da pesca e o desenvolvimento e manutenção das atividades.
Art. 57. As instituições financeiras oficiais não poderão encaminhar qualquer projeto para financiamento de empreendimentos aqüícolas sem a apresentação da outorga preventiva
e das licenças ambientais previstas nesta Lei, bem como do
comprovante de inscrição no cadastro de aqüicultor junto à
Secretaria da Agricultura e Pecuária – SEAGRI.
Parágrafo único. Os integrantes do SEPAQ articular-se-ão
com as instituições financeiras públicas, bem como as particulares, a fim de que procedam de igual modo.
Art. 58. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
devendo o Estado regulamentá-la no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, revogando o Decreto nº 26.398 de 03 de
outubro de 2001.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 06 de julho de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
***

DECRETO Nº 28.348, DE 14 DE AGOSTO DE 2006.
Institui Grupo de Trabalho para Definição de Parâmetros
Limnológicos de Referência para o Desenvolvimento da
Atividade de Aquicultura no Estado do Ceará.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI da
Constituição do Estado, e
CONSIDERANDO ser finalidade da Política Estadual do
Meio Ambiente o efetivo controle dos impactos ambientais
das atividades econômicas no Estado do Ceará;
CONSIDERANDO a importância da atividade de aqui-

cultura para o Estado, em face das peculiaridades da região
semi-árida;
CONSIDERANDO a necessidade de serem estabelecidos os
parâmetros limnológicos de referência para o desenvolvimento da aqüicultura nos recursos hídricos do Estado do Ceará,
com a participação dos vários segmentos governamentais na
sua formulação.
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído Grupo de Trabalho com a finalidade
de analisar e definir os parâmetros limnológicos de referência para o desenvolvimento da atividade de aquicultura no
Estado do Ceará.
Art. 2º. O Grupo de Trabalho de que trata este Decreto
será composto por representantes dos seguintes órgãos/entidades:
I - Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
– SOMA;
II - Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE;
III - Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH;
IV - Secretaria de Agricultura e Pecuária – SEAGRI;
V - Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca – SEAP;
VI - Departamento Nacional de Obras contra as Secas
– DNOCS;
VII - Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE;
VIII - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH; e
IX - Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC.
Art. 3º. Os membros do Grupo de Trabalho e seus suplentes
serão designados mediante ato do titular da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, após indicação
oficial dos órgãos/entidades.
Art. 4º. O desenvolvimento dos trabalhos a cargo do Grupo
de Trabalho instituído neste Decreto, ocorrerá de acordo com
o plano de trabalho a ser elaborado após a primeira reunião do
Grupo, no qual se estabelecerá a periodicidade das reuniões.
Art. 5º. Os órgãos/entidades componentes do Grupo de
Trabalho ficarão responsáveis pelo apoio logístico e administrativo necessários à realização dos trabalhos, observadas
as respectivas competências e disponibilidades orçamentárias
e financeiras.
Art. 6º. A coordenação do Grupo de Trabalho caberá ao representante da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
– SEMACE, que poderá, após ouvido os demais integrantes
do Grupo, convidar representantes de outros órgãos governamentais e pessoas de notório saber, para contribuir na
execução de seus trabalhos.
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Art. 7º. A participação no Grupo de Trabalho previsto neste
Decreto não será remunerado, sendo considerado trabalho
de natureza relevante ao interesse público.
Art. 8º. O Grupo de Trabalho instituído neste Decreto terá
a duração de 02 anos, contados da publicação deste Decreto,
podendo este prazo ser prorrogado por igual período.
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza aos 14 de agosto de 2006.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Sérgio Braga Barbosa
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE
***

LEI Nº 13.103, DE 24 DE JANEIRO DE 2001.
Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos
Sólidos e dá providências correlatas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DA POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO
Art. 1º. Esta Lei institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define diretrizes e normas de prevenção e controle da
poluição, para a proteção e recuperação da qualidade do meio
ambiente e a proteção da saúde pública, assegurando o uso
adequado dos recursos ambientais no Estado do Ceará.
Art. 2°. Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I - Resíduos Sólidos - qualquer forma de matéria ou substância, no estado sólido e semi-sólido, que resulte de atividade
industrial, domiciliar, hospitalar, comercial, agrícola, de
serviços, de varrição e de outras atividades humanas, capazes
de causar poluição ou contaminação ambiental;

II - Prevenção da Poluição ou Redução na Fonte - o uso de
processos, práticas, materiais ou energia com o objetivo de
diminuir o volume de poluentes ou de resíduos na geração
de produtos e serviços;
III - Minimização dos Resíduos Gerados - redução, ao menor
volume, da quantidade e periculosidade possíveis, dos materiais e substâncias, antes de descartá-los no meio ambiente;
IV - Resíduos Perigosos - aqueles que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectantes, possam apresentar
riscos à saúde pública ou à qualidade do meio ambiente; e
V - Padrão de Produção e Consumo Sustentáveis - o fornecimento e o consumo de produtos e serviços que otimizem
o uso de recursos naturais, eliminando ou reduzindo o uso
de substâncias nocivas, a emissão de poluentes e o volume de
resíduos durante o ciclo de vida do serviço ou do produto,
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e resguardar
as gerações presente e futuras.
Art. 3º. Nos termos desta Lei, os resíduos sólidos obedecerão
à seguinte classificação:
I - quanto à origem:
a) Resíduos Urbanos - os provenientes de residências, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, da varrição,
de podas e da limpeza de vias, logradouros públicos, de
sistemas de drenagem urbana e tratamento de esgotos, os
entulhos da construção civil e similares;
b) Resíduos Industriais - provenientes de atividades de
pesquisa e transformação de matérias-primas e substâncias
orgânicas e inorgânicas em novos produtos, por processos
específicos, bem como os provenientes das atividades de
mineração, de montagem e aqueles gerados em áreas de
utilidades e manutenção dos estabelecimentos industriais;
c) Resíduos de Serviços de Saúde - os provenientes de atividades de natureza médico-assistencial, de centros de pesquisa e
de desenvolvimento e experimentação na área de saúde, bem
como os remédios vencidos e/ou deteriorados requerendo
condições especiais quanto ao acondicionamento, coleta,
transporte, tratamento e disposição final, por apresentarem
periculosidade real ou potencial à saúde humana, animal e
ao meio ambiente;
d) Resíduos Especiais - os provenientes do meio urbano e
rural que pelo seu volume, ou por suas propriedades intrínsecas exigem sistemas especiais para acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação
final, de forma a evitar danos ao meio ambiente;
e) Resíduos de Atividades Rurais - provenientes da atividade
agrosilvopastoril, inclusive os resíduos dos insumos utilizados
nestas atividades;
f ) Resíduos de Serviços de Transporte - decorrentes da atividade de transporte e os provenientes de portos, aeroportos,
terminais rodoviários, ferroviários, portuários e postos de
fronteira;
g) Rejeitos Radioativos - materiais resultantes de atividades
humanas que contenham radionuclídeos em quantidades
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superiores aos limites de isenção especificados de acordo com
a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN,
e que sejam de reutilização imprópria ou não prevista, observado o disposto na Lei n° 11.423, de 08.01.88;
II - Quanto à natureza:
a) Resíduos classe I - perigosos: são aqueles que, em função
de suas características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade ou patogenecidade, apresentam
riscos à saúde ou ao meio ambiente;
b) Resíduos classe II - não inertes: são aqueles que podem
apresentar características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com possibilidade de acarretar
riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando
nas classificações de resíduos classe I – perigosos ou classe
III - inertes;
c) Resíduos classe III - inertes: são aqueles que, por suas
características intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e que
apresentam constituintes solúveis em água e em concentrações superiores aos padrões de potabilidade.

II - preservar a qualidade do meio ambiente;
III - assegurar a utilização adequada dos recursos naturais;
IV - fomentar o consumo, pelos órgãos e entidades públicas,
de produtos constituídos total ou parcialmente de material
reciclado;
V - exigir a implantação de sistemas de tratamento e disposição final de resíduos sólidos, cujos impactos ambientais
negativos sejam de baixa magnitude, assegurando a utilização
adequada e racional dos recursos naturais e preservando-os
para a presente e as futuras gerações;
VI - promover a recuperação das áreas degradadas ou contaminadas em razão de acidentes ambientais ou da disposição
inadequada dos resíduos sólidos; e
VII - incentivar e promover ações que visem racionalizar o
uso de embalagens, principalmente, em produtos de consumo direto.

§ 1º. A determinação da classe dos resíduos, segundo a sua
natureza, deverá ser feita conforme norma estabelecida pelo
organismo normatizador federal competente.

Art.6º. Para atendimento dos princípios e objetivos estabelecidos, definem-se as seguintes diretrizes:
I - incentivo à não geração, minimização, reutilização e
reciclagem de resíduos através de:
a) alteração de padrões de produção e de consumo;
b) desenvolvimento de tecnologias limpas;
c) aperfeiçoamento da legislação pertinente.
II - incentivo ao desenvolvimento de programas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos;
III - definição de procedimentos relativos ao acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, transbordo,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos;
IV - incentivo às parcerias do governo estadual com organizações que permitam otimizar a gestão dos resíduos sólidos;
V - estabelecimento de critérios para o gerenciamento de
resíduos perigosos;
VI - desenvolvimento de programas de capacitação técnica
na área de gerenciamento de resíduos sólidos;
VII - promoção de campanhas educativas e informativas
junto à sociedade sobre a gestão ambientalmente adequada
de resíduos sólidos e sobre os efeitos na saúde e no meio
ambiente dos processos de produção e de eliminação de
resíduos;
VIII - incentivo à criação de novos mercados e a ampliação
dos já existentes para os produtos reciclados;
IX - preferência, nas compras governamentais, a produtos
compatíveis com os princípios e fundamentos desta Lei e
das normas vigentes;
X - articulação institucional entre os gestores visando a
cooperação técnica e financeira, especialmente nas áreas de
saneamento, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e saúde pública;
XI - garantia de acesso da população ao serviço de limpeza
urbana;
XII - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de técnicas de

§ 2º. Quando um resíduo não puder ser classificado nos termos da norma específica, o órgão ambiental estadual poderá
estabelecer classificação provisória.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
Art. 4º. São princípios da Política Estadual de Resíduos
Sólidos:
I - a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo;
II - a participação social no gerenciamento dos resíduos
sólidos;
III - a regularidade, continuidade e universalidade dos sistemas de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos;
IV- a minimização dos resíduos, por meio do incentivo às
práticas ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem e recuperação;
V - a responsabilização por danos causados pelos agentes
econômicos e sociais;
VI - a adoção do princípio do gerador poluidor-pagador;
VII - o direito do consumidor à informação sobre o potencial
de degradação ambiental dos produtos e serviços;
VIII - o acesso da sociedade à educação ambiental; e
IX - desenvolvimento de programas de capacitação técnica
e educativa sobre a gestão ambientalmente adequada de
resíduos sólidos.
Art. 5º. São objetivos da Política Estadual de Resíduos
Sólidos:
I - proteger a saúde pública;

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES
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tratamento e disposição final de resíduos sólidos, compatíveis
com os princípios e fundamentos desta Lei;
XIII - recuperação dos custos totais dos serviços de coleta,
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos;
XIV - ação reparadora mediante a identificação e recuperação de áreas degradadas pela disposição inadequada de
resíduos;
XV - flexibilização da prestação de serviços de limpeza
urbana, com adoção de modelos gerenciais e tarifários, que
assegurem a sua sustentabilidade econômica e financeira;
XVI - a gradação das metas ambientais, com o estabelecimento de etapas a serem cumpridas;
XVII - a prevenção da poluição, mediante práticas que
promovam a redução ou eliminação de resíduos na fonte
geradora;
XVIII - apoio técnico às ações de redução, reutilização,
reciclagem, recuperação, coleta, transporte, tratamento e
disposição final dos resíduos sólidos, com utilização adequada
e racional dos recursos naturais para a presente e as futuras
gerações;
XIX - incentivo à gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, mediante a cooperação entre municípios com adoção
de soluções conjuntas, em planos regionais;
XX - implementação e indução de novas formas de disseminação de informações sobre perfil e impacto ambiental
de produtos e serviços, através de incentivo à autodeclaração na rotulagem, análise de ciclo de vida e certificação
ambiental.

VIII - a estruturação de uma rede de informações a respeito
dos impactos ambientais gerados por resíduos de produtos
e serviços que de alguma forma contribua para a perda da
qualidade ambiental;
IX - a educação ambiental;
X - a aferição e avaliação dos impactos ambientais proporcionados por resíduos de produtos, serviços e processos
produtivos, tendo seus resultados amplamente divulgados
nos meios de comunicação;
XI - o licenciamento, monitoramento e a fiscalização
ambiental;
XII - divulgação de programa, meta e relatório ambiental;
XIII - o termo de compromisso ou ajustamento de
conduta;
XIV - as penalidades civis e criminais;
XV - a disseminação de informações sobre as técnicas de
tratamento e disposição final de resíduos sólidos;
XVI - os indicadores ambientais;
XVII - os acordos voluntários por setores da economia;
XVIII - o gerenciamento integrado através da articulação
entre Poder Público, produtores e demais segmentos da
sociedade civil;
XIX - a cooperação interinstitucional entre os órgãos da
União, do Estado e dos Municípios; e
XX - a responsabilização pós-consumo do fabricante e/ou
importador pelos produtos e respectivas embalagens ofertados ao consumidor final.
TÍTULO II
DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º. São instrumentos da Política Estadual de Resíduos
Sólidos:
I - o planejamento regional integrado do gerenciamento
dos resíduos sólidos preferencialmente nas microrregiões
definidas por lei estadual;
II - os programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão
ambiental nos setores públicos e privados;
III - a certificação ambiental de produtos e serviços, emitido
pelo órgão ambiental competente;
IV - as auditorias ambientais para os projetos implantados
no Estado, que recebam recursos públicos estaduais e/ou
financiamentos de instituições financeiras;
V - o aporte de recursos orçamentários e outros, destinados
às práticas de prevenção da poluição, à minimização dos
resíduos gerados e à recuperação de áreas contaminadas por
resíduos sólidos;
VI - os incentivos fiscais, tributários e creditícios que estimulem as práticas de prevenção da poluição e de minimização
dos resíduos gerados;
VII - as medidas administrativas, fiscais e tributárias que
inibam ou restrinjam a produção de bens e a prestação de
serviços com maior impacto ambiental;

Art. 8º. A gestão dos resíduos sólidos urbanos exercida pelos
Municípios, será feita de forma preferencialmente integrada
com os demais Municípios.
Parágrafo único. Os sistemas para tratamento e disposição
final de resíduos sólidos somente poderão ser instalados
mediante prévio licenciamento ambiental após estudo das
condições ambientais locais.
Art. 9º. Nas microrregiões, as soluções para a gestão dos
resíduos sólidos urbanos deverão prever ação integrada dos
Municípios, com participação dos organismos estaduais
e da sociedade civil, tendo em vista a máxima eficiência e
adequada proteção ambiental.
Art. 10. Constituem serviços públicos de caráter essencial a
organização e o gerenciamento dos sistemas de segregação,
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos.
Art. 11. A gestão dos resíduos sólidos observará as seguintes
etapas:
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I - a prevenção da poluição ou a redução da geração de
resíduos na fonte;
II - a minimização dos resíduos gerados;
III - o adequado acondicionamento, coleta e transporte
seguro e racional dos resíduos;
IV - a recuperação ambientalmente segura de materiais,
substâncias ou de energia dos resíduos ou produtos descartados;
V - o tratamento ambientalmente seguro dos resíduos;
VI - a disposição final ambientalmente segura dos resíduos
remanescentes; e
VII - a recuperação das áreas degradadas pela disposição
inadequada dos resíduos.
Art. 12. Ficam proibidas as seguintes formas de destinação
e utilização de resíduos sólidos:
I - lançamento in natura a céu aberto;
II - queima a céu aberto;
III - lançamento em mananciais e em suas áreas de drenagem,
cursos d’água, lagos, praias, mar, manguezais, áreas de várzea,
terrenos baldios, cavidades subterrâneas, poços e cacimbas,
mesmo que abandonadas, e em áreas sujeitas à inundação
com períodos de recorrência de cem anos;
IV - lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas
pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telefone, bueiros e
assemelhados;
V - solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para armazenamento, acumulação ou disposição final de resíduos
sólidos de qualquer natureza, desde que sua disposição
seja feita de forma tecnicamente adequada, definida em
projetos específicos, obedecidas as condições e critérios
estabelecidos por ocasião do licenciamento pelo órgão
ambiental estadual;
VI - armazenamento em edificação inadequada;
VII - utilização de resíduos perigosos como matéria-prima
e fonte de energia, bem como a sua incorporação em materiais, substâncias ou produtos sem o prévio licenciamento
ambiental;
VIII - utilização para alimentação humana; e
IX - utilização para alimentação animal em desacordo com
a normatização dos órgãos federais, estaduais e municipais
competentes.

a proteção à saúde pública, à preservação ambiental e a
segurança do trabalhador.
Parágrafo único. O transporte de resíduos perigosos deverá
ocorrer através de equipamentos adequados, devidamente
acondicionados e rotulados em conformidade com as normas
nacionais e internacionais pertinentes.
CAPÍTULO II
DOS PLANOS
Art. 15. Os municípios deverão gerenciar os resíduos urbanos
em conformidade com os Planos de Gerenciamento de Resíduos Urbanos por eles previamente elaborados e licenciados
pelo órgão ambiental estadual.
Art. 16. O setor industrial deverá elaborar Plano de Gerenciamento dos Resíduos Industriais e de Prevenção da Poluição,
prionzando soluções integradas, na forma estabelecida em
regulamento e devidamente licenciada pelo órgão ambiental
estadual.
CAPÍTULO III
DOS RESÍDUOS URBANOS
Art. 17. Os sistemas de coleta, transporte e disposição de
resíduos sólidos deverão ser estendidos a todos os municípios e atender aos princípios de regularidade, permanência,
modicidade e sistematicidade, em condições sanitárias e de
segurança.
Parágrafo único. A coleta dos resíduos urbanos se dará de
forma preferencialmente seletiva, devendo o gerador separar previamente os resíduos úmidos ou compostáveis, dos
recicláveis ou secos.
Art. 18. Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam
obrigados a acondicionar os resíduos para coleta de forma
adequada e em local acessível ao sistema público de coleta
regular, cabendo-lhes observar as normas municipais que
estabeleçam a seleção dos resíduos no próprio local de origem
e indiquem as formas de acondicionamento para coleta.

Parágrafo único. O armazenamento, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos dependerão de projetos
específicos previamente licenciados pelo órgão ambiental
competente.

Art. 19. A implantação e a operação dos sistemas de coleta,
transbordo, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final poderão ser feitas pelos municípios de forma
direta ou indireta.

Art. 13. Os governos municipais, consideradas as suas
particularidades, deverão incentivar e promover ações
que visem reduzir a poluição difusa por resíduos sólidos
na zona rural.

Art. 20. Os serviços de limpeza urbana, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos poderão ser remunerados,
podendo ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de serviços especiais, referentes aos resíduos que:
I - contenham substâncias ou componentes potencialmente
perigosos à saúde pública e ao meio ambiente; e
II - por sua quantidade ou suas características, tornem

Art. 14. O transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos deverão ocorrer em condições que garantam
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onerosa a operação do serviço público de coleta, transporte,
tratamento e disposição final dos resíduos urbanos.
Art. 21. As soluções específicas e tecnológicas para tratamento
e disposição final de resíduos serão fixadas pelo Poder Público,
observadas as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, estando sujei-tas ao prévio licenciamento ambiental.
Parágrafo único. A implantação e operação de sistemas para
tratamento e disposição final de resíduos sólidos poderão ser
realizadas sob o regime de concessão ou permissão, sujeitas
ao disposto nesta Lei e legislação correlata.
Art. 22. Incumbe ao Poder Público Municipal e ao Estadual,
quando couber:
I - a indicação das áreas adequadas para a instalação e tratamento ou para a disposição final de resíduos, compatibilizadas com o zoneamento ambiental e com o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano de que tratam, respectivamente, a
Lei nº 6.938/81 e o art. 182 da Constituição Federal;
II - a implantação, operação de sistemas de tratamento e de
disposição final de resíduos urbanos.
CAPÍTULO IV
DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Art. 23. A gestão dos resíduos industriais deverá ser efetuada
em conformidade com as etapas estabelecidas no art. 11
desta Lei.
Art. 24. As empresas geradoras e receptoras de resíduos
deverão contratar seguro ambiental visando garantir a recuperação das áreas degradadas em função de suas atividades,
por acidentes, ou pela disposição inadequada de resíduos.
Art. 25. São de responsabilidade do gerador os resíduos sólidos industriais, especialmente os perigosos, desde a geração
até a destinação final, que serão feitas de forma a atender os
requisitos de proteção ambiental e de saúde pública, devendo
as empresas geradoras apresentarem a caracterização dos resíduos como condição para o prévio licenciamento ambiental,
previsto nesta Lei.
Art. 26. O emprego de resíduos industriais perigosos, mesmo que tratados, reciclados ou recuperados para utilização
como adubo, matéria-prima ou fonte de energia, bem como
suas incorporações em materiais, substâncias ou produtos,
dependerá de prévio licenciamento ambiental especial, previsto nesta Lei.
§ 1º. O fabricante deverá comprovar que o produto resultante
da utilização dos resíduos referidos no caput deste artigo
não implicará em risco adicional à saúde pública e ao meio
ambiente.

§ 2º. Os produtos fabricados através de processos que utilizem resíduos industriais deverão apresentar qualidade final
similar aos produtos gerados em processos que não incluam
o reaproveitamento industrial de resíduos.
Art. 27. As instalações industriais para o processamento de
resíduos são consideradas unidades receptoras de resíduos,
estando sujeitas às exigências desta Lei.
Art. 28. As unidades receptoras de resíduos industriais
deverão realizar, no recebimento dos resíduos, controle das
quantidades e características dos mesmos, de acordo com a
sistemática aprovada pelo órgão ambiental estadual.
CAPÍTULO V
DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Art. 29. Caberá aos geradores de resíduos da construção civil
a elaboração e a implementação de plano de gerenciamento
de resíduos da construção civil, de acordo com a seção VI
do Capítulo VI desta Lei.
Art. 30. O transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos da construção civil serão de responsabilidade do
gerador e deverão ser obrigatoriamente destinados às Centrais de Tratamento de Resíduos, devidamente autorizadas e
licenciadas pelos órgãos ambientais competentes.
Art. 31. O gerenciamento dos resíduos da construção civil,
desde a geração até a disposição final, será feito de forma a
atender os requisitos de proteção, preservação e economia
dos recursos naturais, segurança do trabalhador e da saúde
pública.
CAPÍTULO VI
DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Art. 32. O transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos de serviços de saúde serão de responsabilidade do
gerador e deverão ser obrigatoriamente segregados na fonte,
com tratamento e disposição final em sistemas autorizados
e licenciados pelos órgãos de saúde e
ambientais competentes.
Art. 33. O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde,
desde a geração até a disposição final, será feito de forma
a atender os requisitos de proteção ambiental e de saúde
pública.
CAPÍTULO VII
DOS RESÍDUOS ESPECIAIS
Art. 34. Para efeitos desta Lei, consideram-se resíduos especiais:
I - os resíduos de agrotóxicos e suas embalagens;
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II - as pilhas, baterias e assemelhados, lâmpadas fluorescentes,
de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz mista;
III - as embalagens não retornáveis;
IV - os pneus;
V - os óleos lubrificantes e assemelhados;
VI - os resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais
rodoviários e ferroviários, postos de fronteiras e estruturas
similares;
VII - os resíduos de saneamento básico gerados nas Estações
de Tratamento de Água e de Esgotos Domiciliares; e
VIII - outros a serem definidos pelo órgão ambiental competente.
Art. 35. Os fabricantes e importadores de produtos que após
seu uso dêem origem a resíduos classificados como especiais
ficam obrigados a estabelecer mecanismos operacionais,
obedecer as normas regulamentares pertinentes, assim como
os cronogramas de implantação para:
I - criação de Centros de Recepção para a coleta do resíduo
a ser descartado, devidamente sinalizado e divulgado;
II - estabelecer formas de recepção, acondicionamento, transporte, armazenamento, reciclagem, tratamento e disposição
final destes produtos, visando garantir a proteção da saúde
pública e a qualidade ambiental;
III - promover no âmbito de suas atividades e em parceria
com os municípios, estudos e pesquisas destinados a desenvolver processos de prevenção da poluição, minimização dos
resíduos, efluentes e emissões gerados na produção desses
produtos, bem como de seu processamento, sua reciclagem
e sua disposição final; e
IV - promover campanhas educativas de conscientização pública sobre as práticas de prevenção da poluição e os impactos
ambientais negativos causados pela disposição inadequada
de resíduos, bem como os benefícios da reciclagem e da
disposição final adequada destes resíduos.
Art. 36. Os fabricantes - registrantes ou importadores dos
produtos e bens que dão origem aos resíduos classificados
como especiais deverão dispor os resíduos coletados pelos
Centros de Recepção em locais destinados para esse fim,
licenciados pelo órgão ambiental competente, ficando os
respectivos custos a cargo do gerador.

lidades especificamente estabelecidas, visando à implantação
dos princípios, objetivos e diretrizes definidos nesta Lei.
Art. 39. Os Municípios deverão apresentar Planos de Gerenciamento de Resíduos Urbanos, devidamente aprovados pelo
órgão ambiental competente, quando da solicitação de financiamento a instituições oficiais, que somente poderão liberar
os financiamentos após a apresentação dessa documentação
e da licença ambiental expedida pelo órgão estadual.
Art. 40. O órgão ambiental elaborará anualmente o Inventário
Estadual de Resíduos Sólidos e a situação de conformidade das
instalações públicas e privadas receptoras de resíduos.
Art. 41. Compete ao Estado, em articulação com as demais
entidades públicas e privadas e órgãos federal, estadual e
municipal, promover campanhas educativas institucionais
sobre resíduos sólidos.
TÍTULO IV
DO CONTROLE, DAS RESPONSABILIDADES E DAS
INFRAÇÕES E PENALIDADES
CAPÍTULO I
DO CONTROLE
Art. 42. Para efeito de licenciamento pelos órgãos ambientais,
as fontes geradoras de atividades potencialmente poluidoras
deverão contemplar em seus projetos os princípios básicos
estabelecidos na Política Estadual de Resíduos Sólidos previstos nesta Lei.
Art. 43. Caberá aos órgãos ambiental e de saúde pública licenciar, monitorar e fiscalizar todo e qualquer sistema público ou
privado de coleta, armazenamento, transbordo, transporte,
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, nos aspectos concernentes aos impactos ambientais resultantes.
CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES

TÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

Art. 44. No caso de ocorrências envolvendo resíduos que
coloquem em risco o meio ambiente e a saúde pública, a
responsabilidade pela execução das medidas corretivas será:
I - do gerador, nos acidentes ocorridos em suas instalações;
II - do gerador e do transportador, nos acidentes ocorridos
durante o transporte de resíduos sólidos; e
III - do gerenciador de unidades receptoras, nos acidentes
ocorridos em suas instalações.

Art. 38. Poderão ser concedidos incentivos fiscais e financeiros às instituições públicas e privadas sob a forma de critérios
especiais, deduções, isenções total ou parcial de impostos,
tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais moda-

§ 1º. Os derramamentos, os vazamentos ou os despejos acidentais de resíduos deverão ser comunicados por qualquer
dos responsáveis, imediatamente após o ocorrido, à defesa civil e aos órgãos ambiental e de saúde pública competentes.

Art. 37. O órgão ambiental competente deverá estabelecer,
juntamente com os setores produtivos envolvidos, gradação
e metas visando à produção de bens menos perigosos e
agressivos ao meio ambiente.
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§ 2º. O gerador do resíduo derramado, vazado ou despejado
acidentalmente deverá fornecer, quando solicitado pelo órgão ambiental competente, todas as informações relativas a
quantidade e composição do referido material, periculosidade
e procedimentos de desintoxicação e de descontaminação.
§ 3º. Para os efeitos deste artigo equipara-se ao gerador o
órgão municipal ou a entidade responsável pela coleta, pelo
tratamento e pela disposição final dos resíduos urbanos.
Art. 45. O gerador de resíduos de qualquer origem ou natureza e seus sucessores respondem civilmente pelos danos
ambientais, efetivos ou potenciais, decorrentes do gerenciamento inadequado desses resíduos.
Art. 46. A responsabilidade do receptor de resíduos persiste
durante o prazo estipulado pela autoridade competente, após
a desativação do local como unidade receptora.
Art. 47. O gerador de resíduos sólidos de qualquer origem ou natureza responderá civil e criminalmente pelos danos ambientais,
efetivos ou potenciais, decorrentes de sua atividade, cabendo-lhe
proceder, às suas expensas, as atividades de prevenção, recuperação ou remediação, em conformidade com a solução técnica
exigida pelo órgão público competente, dentro dos prazos assinalados ou em caso de inadimplência, ressarcir, integralmente,
todas as despesas realizadas pela administração pública para a
devida correção ou reparação do dano ambiental.
Art. 48. Os fabricantes ou importadores de produtos que,
por suas características de composição, volume, quantidade
ou periculosidade, resultem resíduos sólidos urbanos de
grande impacto ambiental são responsáveis, mesmo após o
consumo desses itens, pelo atendimento de exigências estabelecidas pelo órgão ambiental, tendo em vista a eliminação,
o recolhimento e o tratamento ou a disposição final desses
resíduos, bem como a mitigação dos efeitos nocivos que
causam ao meio ambiente.
Parágrafo único. Na hipótese de inobservância das obrigações fixadas com base nesse artigo, caberá ao fabricante ou
importador, nos termos do § 3º do art. 225 da Constituição
Federal, o dever de reparar os danos causados.
CAPÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 49. Constitui infração, para os efeitos desta Lei, toda
ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos
por ela estabelecidos.
Art. 50. As infrações às disposições desta Lei, do seu regulamento e dos padrões e exigências técnicas federais e estaduais

respectivas, estão sujeitas às penalidades previstas na Lei Estadual nº 11.411, de 28.12.87, e legislação penal posterior.
Art. 51. Os responsáveis pela degradação ou contaminação
de áreas em decorrência de acidentes ambientais ou pela
disposição de resíduos sólidos, independente de culpa, terão
responsabilidade objetiva devendo promover a sua recuperação em conformidade com as exigências estabelecidas pelo
órgão ambiental competente.
Art. 52. Os custos resultantes da aplicação da sanção de
interdição temporária ou definitiva correrão por conta
do infrator.
Art. 53. Constatada a infração às disposições desta Lei, os
órgãos da administração pública encarregados do licenciamento e da fiscalização ambientais deverão diligenciar, junto
ao infrator, no sentido de formalizar termo de compromisso
de ajustamento de conduta ambiental, com força de título
executivo extrajudicial, que terá por objetivo cessar, adaptar,
recompor, corrigir ou minimizar os efeitos negativos sobre
o meio ambiente.
Parágrafo único. A inexecução total ou parcial do convencionado no termo de ajustamento de conduta ambiental
importará na execução das obrigações dele decorrentes,
sem prejuízo das sanções penais e administrativas aplicáveis à espécie.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 54. Os municípios deverão apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ao órgão ambiental estadual
dentro de 12 (doze) meses a partir da publicação desta Lei.
Parágrafo único. Não poderão exceder a 90 (noventa) dias os
prazos para manifestação do órgão ambiental estadual sobre
os planos referidos no caput deste artigo.
Art. 55. Os fabricantes e importadores de produtos que após
o seu uso dêem origem a resíduos classificados como especiais
e/ou perigosos, terão o prazo de 12 (doze) meses contados
da vigência desta Lei, para estabelecer os mecanismos operacionais, assim como os cronogramas de implantação para
alcançar os fins colimados nesta Lei, bem como submetê-los
ao licenciamento junto ao órgão ambiental estadual.
Art. 56. Esta Lei entrará em vigor no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a partir da data de sua publicação, devendo ser
regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias a contar de
sua publicação.
Art. 57. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 24 de janeiro de 2001.
Benedito Clayton Veras Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ EM
EXERCÍCIO
Engº Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA
***

DECRETO Nº 26.604, DE 16 DE MAIO 2002.
Regulamenta a Lei nº 13.103, de 24 de janeiro
de 2001, que dispõe sobre a Política Estadual
de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ no uso
das atribuições que lhe conferem o art. 88, incisos IV e VI
da Constituição do Estado, tendo em vista o disposto na Lei
nº 13.103, de 24 de janeiro de 2001 e,
Considerando a gravidade dos problemas ocasionados pela
disposição inadequada de resíduos sólidos nos recursos naturais, e conseqüente degradação ambiental;
Considerando como normas técnicas para disciplinamento
mais detalhado para o gerenciamento dos resíduos sólidos, as
normas advindas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT e as do Conselho Nacional do Meio Ambiente
- CONAMA;
Considerando a importância de criação de processos que
visem a diminuição do descarte de resíduos sólidos no ambiente cearense;
Considerando a necessidade de implementação imediata da
Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará;
DECRETA:
TÍTULO I
DA POLÍTICA ESTADUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 1º. A gestão dos resíduos sólidos é responsabilidade de
toda a sociedade e terá como meta prioritária a sua não-geração, devendo o sistema de gerenciamento destes resíduos dar
preferência à sua minimização, reutilização ou reciclagem.

CAPÍTULO 1
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º. Para os efeitos desta regulamentação, considera-se:
I - resíduos sólidos: qualquer forma de matéria ou substância, no estado sólido e semi-sólido, que resulte de atividade
industrial, domiciliar, hospitalar, comercial, agrícola, de
serviços, de varrição e de outras atividades humanas, capazes
de causar poluição ou contaminação ambiental;
II - gerenciamento de resíduos sólidos: o processo que
compreende, observados os princípios definidos nesta lei, a
segregação, a coleta, a manipulação, o acondicionamento, o
transporte, o armazenamento, o tratamento, a reciclagem e
a disposição final dos resíduos sólidos;
III - limpeza urbana: o conjunto de ações, exercidas sob a responsabilidade dos Municípios, relativas aos serviços públicos
de coleta e remoção de lixo e de seu transporte, tratamento e
disposição final, e dos serviços públicos de limpeza urbana,
bem como de sua conservação com finalidade estética ou em
prol da salubridade ambiental;
IV - lixo: os resíduos sólidos produzidos, individual ou coletivamente, pela ação humana, animal ou por fenômenos naturais,
nocivos à saúde, ao meio ambiente e ao bem estar da população
urbana, não enquadrados como resíduos especiais;
V - aterro sanitário: a técnica de disposição final de resíduos
sólidos urbanos no solo, por meio de confinamento em
camadas cobertas com material inerte, segundo normas
específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à
segurança, minimizando os impactos ambientais;
VI - aterro industrial: a técnica de disposição final de resíduos
industriais no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública
e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais e
utilizando princípios específicos de engenharia para confinar
esses resíduos;
VII - biotério: viveiro de cobaias e outros animais empregados
em experiências de laboratório, produção de soros, vacinas,
entre outros;
VIII - coleta seletiva: o recolhimento diferenciado de materiais descartados, previamente selecionados nas fontes
geradoras, com o intuito de encaminhá-los para reciclagem,
compostagem, reuso, tratamento e outras destinações alternativas similares;
IX - agente reciclador: é o catador, o carroceiro ou simplesmente coletador de resíduos sólidos encontrados no meio
ambiente;
X - importador: é todo aquele que compra produtos diretamente de indústrias localizadas fora do estado do Ceará, nas
condições de atacadista, distribuidor e/ou supermercadista;
XI - compostagem: o processo de decomposição biológica de
fração orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado
por uma população diversificada de organismos em condições
controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvido
em duas etapas distintas: uma de degradação ativa e outra
de maturação.

•333•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

XII - usina de compostagem: a instalação dotada de pátio
de compostagem e conjunto de equipamento destinado a
promover e/ou auxiliar o tratamento de frações orgânicas
dos resíduos sólidos urbanos;
XIII - desperdício: o ato de consumir ou dispor de algo além
do necessário, contribuindo para o aumento na geração de
resíduos sólidos;
XIV - embalagem não-retornável: é o invólucro ou recipiente
usado para acondicionar mercadorias ou objetos com o fim de
protegê-los contra danos ou facilitar o seu transporte, e que após
ter seu conteúdo utilizado pelo consumidor final não é mais
usada diretamente para acondicionar seu produto original;
XV - redução/minimização de resíduos: a diminuição de
volume, tanto quanto possível, de resíduos gerados, tratados
ou dispostos. As soluções para redução incluem qualquer
atividade ou tecnologia desenvolvidas para tratamento, reciclagem ou reuso e deverão atender aos parâmetros técnicos
específicos, cabendo aos órgãos competentes a regulamentação dessas atividades;
XVI - valorização de resíduos: operação que permite o
reaproveitamento de resíduos, notadamente através da reciclagem, valorização energética e tratamento para fins de
compostagem;
XVII - incineração: o processo de engenharia que emprega
decomposição térmica via oxidação a alta temperatura para
destruir a fração orgânica e reduzir o volume do resíduo às
cinzas;
XVIII - biorremediação: é um processo de tratamento que
utiliza microrganismos de ocorrência natural como bactérias,
leveduras e fungos pára degradar substâncias nocivas transformando-as em substâncias menos tóxicas ou inócuas;
XIX - reciclagem: o processo de transformação de materiais
descartados, que envolve a alteração das propriedades físicas e
físico-químicas dos mesmos, tornando-os insumos destinados
a processos produtivos;
XX - aparas: material descartado por processos industriais,
ou seja, refilos e refugos, originários de matériás-primas ou
de artefatos que são descartados após a utilização;
XXI - rejeito: materiais impuros rejeitados pelo processo de
reciclagem, por serem inadequados ao processo produtivo,
tais como pedra, areia, dentre outros;
XXII - reuso: o aproveitamento do resíduo sem submetê-lo a
processamento industrial, assegurado o tratamento destinado ao
cumprimento dos padrões de saúde pública e meio ambiente;
XXIII - reforma: são serviços ou obras que impliquem em
modificações na estrutura da construção, nos compartimentos ou no número de pavimentos da edificação, podendo
talvez ou não alteração da área edificada;
XXIV - obra pequena: e a construção, reforma ou ampliação
de empreendimento com porte de até 40,00m2 (quarenta
metros quadrados);
XXV - reparos gerais: são obras destinadas, exclusivamente,
a conservar e estabilizar a edificação e que não impliquem
em alteração nas dimensões dos espaços;

XXVI - ciclo processo consumo: é o retorno do resíduo ao
processo produtivo como fonte de matéria-prima, possibilitando sua recuperação desde a concepção do produto até
o seu pós-consumo, podendo também se configurar em
alguns casos quando os produtos forem: reutilizados e/ou
incinerados;
XXVII - indústria verde: é toda e qualquer indústria recicladora que prepara, beneficia, transforma ou utiliza, em pelo
menos 80% (oitenta por cento), em seu processo de produção, matéria-prima originada de resíduos sólidos descartados
no meio ambiente, contribuindo para o fechamento do ciclo
processo consumo;
XXVIII - co-processamento: processo em fornos industriais
devidamente licenciados para este fim, que utilizam resíduos industriais em substituição a combustíveis fósseis ou de
matérias-primas;
XXIX - unidades receptoras de resíduos: são as instalações
licenciadas pelos órgãos ambientais para o tratamento e
destinação final de resíduos, tais como, centro de tratamento
de resíduos sólidos, centro de triagem de resíduos sólidos e
similares, a exemplo de depósito de sucatas;
XXX - disposição final: a colocação de resíduos sólidos em
local onde possam permanecer por tempo indeterminado, em
seu estado natural ou transformado em produto adequado
a essa permanência, sem causar dano ao meio ambiente e à
saúde pública.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 3º. Entende-se por práticas ambientalmente adequadas
as que tenham caráter de redução, reutilização, reciclagem,
biorremediação, compostagem, aquisição de produtos e/ou
serviços que minimizem o impacto ao meio ambiente.
Seção I
Da reciclagem e compostagem
Art. 4º. Na elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, devem ser considerados princípios que conduzam à reciclagem, quando considerada viável econômica
e tecnicamente, e ambientalmente adequada; bem como
a soluções integradas ou consorciadas, para os sistemas de
tratamento e disposição final, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelos órgãos de meio ambiente e de saúde
competentes.
§ 1º. Os geradores de resíduos sólidos deverão elaborar e
monitorar seus planos de gerenciamentos por meio de técnicos devidamente registrados no conselho profissional e no
órgão ambiental do Estado.
§ 2º. Não poderão exceder a 90 (noventa) dias os prazos para
manifestação do órgão ambiental estadual sobre os planos
referidos no caput deste artigo.
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Art. 5º. Deve ser evitada a saída de resíduos recicláveis,
processados ou não, no Estado, por unidades receptoras de
resíduos, como forma de fomentar o pólo reciclador cearense, bem como incentivada a permanência desses, a fim de
contribuir à instalação de indústrias verde no Estado, salvo
em caso de inexistência de demanda local comprovada por
determinado resíduo.
Art. 6º. Os produtos e/ou embalagens deverão apresentar em
sua rotulagem a simbologia da reciclagem correspondente ao
tipo de material direto utilizado em sua fabricação.
Art. 7º. O lixo produzido nas áreas urbanas poderá ser processado em usinas de compostagem.
Parágrafo Único. As usinas de compostagem poderão ser
instaladas e operadas diretamente pelos municípios, por consórcio de municípios, por empresas públicas ou privadas.
Art. 8º. O órgão ambiental competente estabelecerá metas
de processamento de resíduos sólidos de limpeza urbana em
usinas de compostagem.
Seção II
Do Co-processamento
Art. 9º. As instalações que realizam atividades de co-processamento deverão dispor de áreas adequadas para recepção,
armazenamento temporário e manipulação segura dos
resíduos.
§ 1º. As instalações mencionadas no “caput” deste artigo são
consideradas unidades receptoras de resíduos, estando sujeitas
a licenciamento pelo órgão ambiental competente.
§ 2º. As instalações que não disponham de normas e legislação específica, para o exercício das atividades de co-processamento de resíduos, deverão ter suas atividades licenciadas
de acordo com as normas editadas pelo órgão ambiental
competente.
Seção III
Da Incineração
Art. 10. Para instalação de incineradores devem ser observados os seguintes critérios para a sua localização e funcionamento, conforme normas editadas por órgãos públicos
competentes:
I - preferencialmente em áreas já industrializadas;
II - com utilização de tecnologia que atenda as normas e
preceitos de Segurança Industrial, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional;
III - adequação do processo de incineração á natureza dos
resíduos;
IV - possibilidade de valorização energética, sempre que
tecnológica e economicamente viável.

Art. 11. Os gases de combustão, vapores e particulados
emitidos na saída da chaminé dos incineradores deverão
observar os valores limites de emissão estabelecidos por órgão
ambiental competente.
Art. 12. É obrigatória a avaliação da emissão de gases, vapores e particulados na saída de chaminés, nos termos das
condições e calendário estabelecidos conforme as condições
de licenciamento, por órgão ambiental competente.
Seção IV
Dos Aterros
Art. 13. O órgão ambiental competente estabelecerá critérios de
classificação de aterros, considerando a classificação dos resíduos,
a serem dispostos, quanto à sua natureza, e critérios para a elaboração dos planos de operação e encerramento de aterros.
Art. 14. Os aterros não receberão para disposição final:
I - os resíduos líquidos;
II - resíduos que não satisfaçam os critérios de admissão
determinados na legislação vigente.
Art. 15. O pedido de licenciamento visando a operação de aterro deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do requerente e, tratando-se de entidades
distintas, do operador, os quais serão solidariamente responsáveis pelo empreendimento;
II - descrição dos tipos e quantidade total de resíduos a serem
depositados;
III - capacidade proposta do local de descarga;
IV - descrição do local, incluindo as suas características
hidrogeológicas;
V - métodos propostos para a prevenção e redução de
poluição;
VI - plano de operação, acompanhamento e controle
proposto;
VII - plano de encerramento e de manutenção após o encerramento proposto;
VIII - garantia financeira do requerente para a execução do
empreendimento;
IX - estudos de impacto ambiental, quando for o caso.
Art. 16. A licença de operação de aterro deve conter, no
mínimo, as seguintes informações:
I - a classificação do aterro e a quantidade total de resíduos
autorizados para fins de depósito no aterro;
II - as condições de funcionamento, bem como os requisitos provisórios às operações de encerramento e de gestão
posterior;
III - a obrigação de o responsável pelo aterro apresentar às
autoridades competentes, anualmente, um relatório sobre os
tipos e quantidades de resíduos depositados, bem como os
resultados do programa de controle.
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Art. 17. Os estudos de localização de um aterro deverão
considerar requisitos relativos:
I - as distâncias do perímetro do local em relação a áreas
residenciais e recreativas, cursos de água, massas de água e
outras zonas agrícolas e urbanas;
II - à existência na área de águas subterrâneas ou costeiras,
ou áreas protegidas da natureza;
III - às condições geológicas e hidrogeológicas da área;
IV - aos riscos de cheias e de desabamentos de terra;
V - à proteção do patrimônio natural e cultural da área.
Parágrafo único. A instalação de um aterro somente poderá
ser autorizada se as características do local, no que se refere
aos requisitos acima mencionados ou às medidas corretivas a
implementar, indicarem que o aterro não apresenta qualquer
risco grave ao meio ambiente.
Art. 18. O aterro deverá ter uma proteção adequada que impeça o livre acesso ao local, e o sistema de controle e de acesso
à instalação deverá incluir um programa de medidas para
detectar e dissuadir qualquer descarga ilegal na instalação.
Art. 19. Fica proibida a instalação de aterros em áreas de
mananciais, de proteção ambiental - APA, ou recobertas
por vegetação de preservação permanente, bem como, a
drenagem de líquidos originados do lixo para os corpos
d’água superficiais.

síduos Sólidos, consórcio intermunicipal como o acordo
firmado entre municípios, para mediante utilização de recursos materiais e humanos de que cada um dispõe, realizar
conjuntamente a gestão dos resíduos sólidos das municipalidades, em especial o seu transporte e destino final, visando
a melhor execução desse serviço.
Art. 23. A celebração de um consórcio intermunicipal para
a gestão de resíduos sólidos será autorizada através de Lei
de cada Município interessado, permitindo-o integrar-se
ao ajuste.
§ 1º. Para requerimento de Licença Prévia para aterro sanitário e/ou usina de compostagem consorciados bastará a
apresentação de um protocolo de intenções assinado pelos
Municípios integrantes do consórcio.
§ 2º. Constará do protocolo de intenções a forma de participação de cada Município nas ações do consórcio
§ 3º. A Licença de Instalação somente será expedida quando o
consórcio estiver autorizado por Lei Municipal específica.
§ 4º. O consórcio intermunicipal nesses moldes, não terá
personalidade jurídica própria, cabendo ao ente Municipal
a responsabilidade pelas infrações cometidas na gestão dos
resíduos sólidos, no grau de sua participação.

CAPITULO III
DOS INCENTIVOS FISCAIS

Seção II
Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Urbanos

Art. 20. Poderão ser concedidos incentivos fiscais, tributários e creditícios diferenciados às indústrias verdes que se
instalem em distritos industriais, com suporte de carga, à
proporção do percentual da matéria-prima direta utilizada
em sua produção, os quais deverão ser aprovados pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial - CEDIN, ou
órgão responsável, após firmado protocolo de intenções com
o Governo Estadual.

Art. 24. Os Municípios, independentemente do seu número
de habitantes e extensão, deverão apresentar, no prazo de 12
(doze) meses a partir da vigência deste Decreto, Plano de
Gerenciamento dos Resíduos Urbanos - PGRU de acordo
com Termo de Referência elaborado pelo órgão ambiental
estadual, contemplando as seguintes informações:
I - estrutura municipal operacional e financeira para os serviços de limpeza urbana;
II - diagnóstico atual da gestão dos resíduos, com a caracterização qualiquantitativa dos resíduos, distribuição por
categoria e sistema de coleta;
III - proposição para implantação de coleta seletiva e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, bem como, proposição
de ações que fomentem a recepção de resíduos especiais para
a reciclagem;
IV - cronograma de execução;
V - programa de educação ambiental.

Art. 21. Poderão ser concedidos subsídios, incentivos fiscais,
tributários ou creditícios às unidades receptoras de resíduos,
exclusivamente destinadas a essa atividade.
Titulo II
DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
CAPITULO I
DA GESTÃO MUNICIPAL
Seção I
Do Consórcio Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos
Sólidos
Art. 22. Define-se, para efeito da Política Estadual de Re-

Art. 25. A coleta seletiva deverá ser implantada no prazo de
2 (dois) anos a partir da aprovação do PGRU pelo órgão
ambiental.
Parágrafo único. O sistema de coleta seletiva deverá prever
a participação de agentes recicladores autônomos ou coope-

•336•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

rativados no processo seletivo, como forma de fomentar a
ocupação e renda no Estado.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO INDUSTRIAL
Seção I
Do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Industriais
Art. 26. As indústrias, independentemente de seu porte,
que produzam algum dos resíduos identificados na Política
Estadual de Resíduos Sólidos, deverão elaborar Plano de
Gerenciamento dos Resíduos Industriais e de Prevenção
da Poluição - PGRI de acordo com Termo de Referência
elaborado pelo órgão ambiental estadual, por ocasião do
licenciamento ou sua renovação.
Parágrafo único. Deverá constar no PGRI a indicação do
local e tipo de tratamento, acondicionamento e disposição
final dos resíduos gerados nas indústrias e nas plantas de
tratamento de resíduos, sendo por meio de incineração,
reciclagem, compostagem, aterro ou outro meio regulamentado, consorciado ou não, devendo as empresas, operadoras
dessas atividades, estarem licenciadas pelo órgão ambiental
competente.
Art. 27. O seguro ambiental a ser contratado pela empresas
geradoras e receptoras de resíduos deverá ser apresentado ao
órgão ambiental estadual como requisito para emissão da
licença de operação ou sua renovação.
Parágrafo único. O valor do seguro ambiental poderá ser
contestado, procedida análise e justificativa, e exigido a
retificação do mesmo. O respectivo licenciamento ficará
condicionado à apresentação da apólice retificada.
Art. 28. As empresas geradoras de resíduos sólidos, especialmente os perigosos, apresentarão a caracterização e
quantificação de seus resíduos de acordo com as Normas
Brasileiras - NBR, como condição para o prévio licenciamento ambiental.
Parágrafo único. As indústrias que já estiverem em operação
deverão, quando da execução do Inventário de Resíduos
Sólidos Industriais pelo órgão ambiental estadual, ou renovação do licenciamento, prestar informações e/ou dados
compatíveis com as atividades desenvolvidas.
Seção II
Do Licenciamento Ambiental Especial
Art. 29. O licenciamento ambiental especial, previsto no
Art. 26 da Lei nº 13.103/01, para o emprego de resíduos
industriais perigosos se dará da seguinte forma:

I - para as fontes novas: em conjunto com as etapas de licenciamento prévio, de instalação e operação;
II - para as fontes licenciadas: quando as medidas de controle
previstas na Licença de Operação estiverem sido executadas.
Art. 30. O processo de licenciamento especial será fundamentado com base nos estudos e documentos a seguir relacionados que serão apresentados pelo interessado:
I - Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA;
II - Estudo de Análise de Risco;
III - comprovação pelo órgão competente que o produto
resultante da utilização de resíduos industriais perigosos não
implicará em risco adicional à saúde pública.
Art. 31. O Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA deverá
conter no mínimo as seguintes informações:
I - dados referentes à indústria (razão social, localização,
situação com relação ao licenciamento ambiental);
II - objetivo da utilização do(s) resíduo(s);
III - caracterização do(s) resíduo(s);
IV - descrição do processo industrial/equipamentos utilizados, com identificação das fontes de emissão e controle;
V - forma de armazenamento e manuseio do resíduo a ser utilizado.
Art. 32. O Estudo de Análise de Risco integrará o processo
de Licenciamento Ambiental Especial e será realizado pelo
empreendedor de acordo com os procedimentos e normas estabelecidas pelo Órgão ambiental competente, contemplando
avaliação dos riscos decorrentes tanto de emissões acidentais
e não acidentais, bem como do passivo ambiental.
CAPÍTULO III
DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Seção I
Das Responsabilidades
Art. 33. São responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos
sólidos oriundos da construção civil, os construtores e/ou
qualquer pessoa que execute, direta ou indiretamente, construção e/ou reforma em unidades comerciais, industriais,
habitacionais, saúde, entre outras.
Art. 34. A destinação e gerenciamento dos resíduos da construção civil são da responsabilidade do(as):
I - proprietário do imóvel e/ou do empreendimento;
II - construtor e/ou empresa construtora, bem como qualquer
pessoa que tenha poder de decisão na construção ou reforma;
III - empresas e/ou pessoas que prestem serviços de coleta
e/ou disposição de resíduos da construção civil.
Art. 35. O construtor e a empresa construtora são responsáveis pelos atos de gerenciamento de resíduos especiais
advindos do exercício de suas atividades.
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Parágrafo único. A contratação de construtor ou empresa
construtora que não apresente anotação de responsabilidade
técnica acarretará a responsabilidade solidária de todos quanto da relação jurídica tenham participado, relativamente aos
atos de gerenciamento de resíduos da obra ou reforma.

e produção de produtos relacionados à saúde humana e
animal, os serviços de medicina legal e anatomia patológica,
as funerárias, as barreiras sanitárias, os biotérios, e qualquer
outra unidade que execute atividades de natureza médicoassistencial.

Seção II
Do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção
Civil

Art. 38. Os resíduos de serviços de saúde são assim classificados:
I - resíduos sépticos, aqueles que, devido à presença de agentes
biológicos apresentam oferecem risco à saúde pública e ao
meio ambiente;
II - resíduos perigosos, aqueles que possuam características
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade,
patogenecidade;
III - resíduos radioativos;
IV- resíduos inertes, os que não se enquadram nas categorias
anteriores.

Art. 36. Os geradores de resíduos da construção civil que
possam ser, por força do exercício profissional ou atividade
continuada, considerados geradores habituais, deverão elaborar e implementar, por ocasião do licenciamento ambiental
ou renovação, Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil - PGRCC, com, no mínimo, os seguintes
itens:
I - a segregação dos resíduos na fonte geradora;
II - a coleta seletiva
III - o transporte;
IV - a desatinação final;
V - outros que se fizerem necessários de acordo com termo
de referência do órgão ambiental.
§ 1º. Ficam isentos de apresentar o PGRCC os geradores
de resíduos de construção civil que executarem as seguintes
atividades:
I - obra pequena,
II - reparos gerais.
§ 2º. As atividades de construção civil que não se enquadrem
na previsão do parágrafo anterior e que não estejam passíveis
de licenciamento ambiental, deverão apresentar o PGRCC
com 0l (um) mês de antecedência do início da obra civil,
cabendo aos responsáveis solicitar o termo de referência
pertinente.
CAPÍTULO IV
DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
Seção I
Da Definição e Classificação
Art. 37. Para efeito deste regulamento, são considerados
serviços de saúde aqueles prestados por hospitais, maternidades, prontos-socorros, sanatórios, clínicas médicas, casas
de saúde, ambulatórios, postos de atendimento médico,
postos e centros de saúde pública, consultórios médicos e
odontológicos, centros de hemodiálise, bancos de sangue,
farmácias, drogarias, medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados.
Parágrafo único. Equiparam-se aos serviços de saúde, para os
efeitos deste regulamento, os serviços veterinários, os laboratórios de análises clínicas e patologia, centros de pesquisa

Seção II
Das Responsabilidades
Art. 39. O transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos de serviços de saúde serão de responsabilidade do
gerador e deverão ser obrigatoriamente segregados na fonte,
com tratamento e disposição final realizada de acordo com as
Normas Brasileiras - NBR e regulamento estadual de saúde,
observando o seguinte:
I - a separação de acordo com as classes estabelecidas no
artigo anterior e coleta interna diária dos resíduos nas fontes
geradoras existentes dentro do estabelecimento:
II - o acondicionamento, identificação e transporte interno
adequados dos resíduos;
III - a manutenção de áreas para operação e armazenagem
dos resíduos;
IV - a apresentação dos resíduos à coleta externa, de acordo
com as normas brasileiras pertinentes e na forma exigida pelos
órgãos competentes do SISNAMA e de saúde pública;
V - o transporte externo, tratamento e destinação final dos
resíduos, na forma exigida pelos órgãos competentes do
SISNAMA e de saúde pública;
VI - não utilização de tubos de queda para o transporte dos
resíduos de que tratam os incisos I, II e III do Art. 38 deste
Decreto.
§ 1º. O gerenciamento dos resíduos radioativos se dará de
acordo com legislação específica e obedecerá às exigências
definidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN.
§ 2º. Os resíduos de serviço de saúde inertes poderão ser
coletados, transportados, tratados e dispostos pelo Poder
Público Municipal.
Seção III
Do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde
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Art. 40. Os geradores de resíduos de saúde deverão elaborar
e apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
de Serviços de Saúde - PGRSS, elaborado por responsável
técnico devidamente registrado em conselho ‘profissional,
que será parte integrante do processo a ser submetido à
aprovação pelos órgãos competentes de meio ambiente e
de saúde, dentro de suas respectivas esferas de competência,
para obtenção de seu licenciamento ambiental e sanitário
ou sua renovação.
Parágrafo único. O PGRSS deverá ser elaborado contemplando os seguintes itens, salvo maior ou menor detalhamento pelos órgãos responsáveis por sua análise em virtude
da especificidade do serviço de saúde, através de termo de
referência:
I - caracterização da unidade de serviço de saúde:
a) localização;
b) infra-estrutura;
c) descrição da atividade e das fontes geradoras de
resíduos;
d) número de leitos ou equivalente.
II - caracterização dos resíduos:
a) procedimentos adotados na geração de resíduos;
b) classificação;
c) volume;
d) destinação final.
III - formas de controle interno:
a) segregação, tratamento, acondicionamento, coleta (periodicidade), armazenamento, transporte interno e externo;
b) empresa(s) responsável(s) pelos procedimentos do item
“a”, deste inciso.
IV - proteção à Saúde Pública.
Art. 41. A empresa que realizar o transporte de resíduos de
serviços de saúde deverá ser cadastrada no órgão ambiental
e fazê-lo em veículo apropriado de acordo com as normas
técnicas vigentes.
Art. 42. Os resíduos sépticos provenientes de serviços de
saúde não poderão receber disposição final sem tratamento
prévio que assegure a eliminação de suas características de
patogenicidade.
Parágrafo único. Garantida a eliminação da patogenicidade
dos resíduos sépticos, conforme procedimentos estabelecidos
em regulamentação própria, estes poderão ser considerados
resíduos inertes a critério dos Municípios, para fins de coleta
pelo prestador dos serviços de limpeza urbana.
Art. 43. O tratamento de resíduos sépticos provenientes
de serviços de saúde será feito exclusivamente em unidades
centralizadas, sob a responsabilidade do Poder Público Municipal ou ainda de entidades privadas, desde que submetidas a
licenciamento ambiental junto aos órgãos estaduais de meio
ambiente e de saúde pública.

Art. 44. O tipo de destinação final a ser adotado, para a
mistura, excepcional e motivada, de resíduos pertencentes
a diferentes classificações e que não possam ser segregados,
deverá estar previsto no PGRSS.
Art. 45. O fabricante, o importador e o distribuidor de
medicamentos são solidariamente responsáveis pela coleta
dos resíduos especiais resultantes dos produtos vencidos ou
considerados, por decisão dos órgãos competentes, inadequados ao consumo.
Parágrafo único. Os quimioterápicos, imunoterápicos, antimicrobianos, hormônios e demais medicamentos vencidos,
alterados, interditados, parcialmente utilizados ou impróprios para consumo devem ser devolvidos ao fabricante
ou importador, por meio do distribuidor, sendo aqueles
responsáveis por operacionalizar esse sistema de devolução
e gerenciamento dos respectivos resíduos especiais.
Art. 46 - Os resíduos cortantes ou perfurantes deverão ser
acondicionados em recipiente rígido, estanque, vedado e
identificado adequadamente.
CAPITULO V
DOS RESÍDUOS ESPECIAIS
Seção I
Das disposições gerais
Art. 47. Os produtos previstos nos incisos II, III, IV e V do
art. 34 da Lei nº 13.103, de 24.01.2001, são considerados
resíduos especiais, independente do seu reuso, não englobando, entretanto, os resíduos advindos de sua produção,
que retornarem ao processo produtivo.
Art. 48. Os geradores de resíduos especiais deverão apresentar
um Plano de Gerenciamento de Resíduos Especiais - PGRE
por ocasião de seu licenciamento ou renovação, contemplando, no mínimo, as seguintes informações:
I - caracterização da unidade produtora:
a) localização;
b) infra-estrutura;
c) descrição da atividade e das fontes geradoras de produtos;
d) número de empregados.
II - caracterização do resíduo especial:
a) especificação do produto - resíduo especial - de acordo
com o art. 34 da Lei nº 13.103/2001;
b) produção anual dos bens considerados resíduos especiais;
c) característica e utilidade do produto.
III - processo de produção:
a) matéria-prima utilizada, reciclada ou não, seu armazenamento e manuseio;
b) etapas do processo de produção.
c) reutilização das sobras e rejeitos no processo produtivo;
IV - caracterização dos resíduos não especiais:
a) procedimentos adotados na geração de resíduos;
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b) classificação;
c) volume;
d) destinação final;
V - proteção à saúde pública:
a) especificar as formas de recepção, acondicionamento,
transporte, armazenamento, reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos, indicando os centros de recepção
criados ou associados;
b) participar de programa de coleta seletiva, possibilitando melhor recolhimento dos resíduos pós-consumo para reciclagem;
c) metas gradativas visando a produção de bens menos perigosos e agressivos ao meio ambiente;
d) estudos e pesquisas destinados a desenvolver processos de
prevenção da poluição, minimização dos resíduos, efluentes
e emissões gerados na produção dos resíduos especiais;
e) programa de campanhas educacionais visando a sensibilização ecológica.
§ 1º. Os geradores de resíduos especiais que exerçam atividade não passível de licenciamento devem apresentar PGRE
no prazo de 12 (doze) meses contados a partir da vigência
desta regulamentação.
§ 2º. Os geradores de resíduos especiais devem classificálos e caracterizá-los de acordo com o art. 3º, II da Lei nº
13.103/2001 e normas brasileiras, a fim de que possam ser
gerenciados de acordo com sua natureza.
§ 3º. A criação de centros de recepção para a coleta do resíduo a ser descartado pode ser substituída pela associação do
gerador a estabelecimentos já existentes para tal fim, e que
estejam licenciados pelo órgão ambiental competente.
§ 4º. Os centros de recepção devem manter estrutura compatível para proceder com a seleção, classificação, estocagem
e destinação final dos resíduos.
§ 5º. A comprovação da realização das atividades previstas
no PGRE deverão ser comprovadas quando da apresentação
do plano subseqüente.
§ 6º. Estará isento de elaborar o PGRE aquele que tenha que
apresentar algum dos planos de gerenciamento previstos neste
regulamento, desde que contemple no plano a apresentação
posterior dos dados referentes aos resíduos especiais.
Seção II
Das disposições específicas
Art. 49. As pilhas e baterias fabricadas, importadas e/ou
comercializadas poderão ser dispostas juntamente com os
resíduos domiciliares em aterros sanitários licenciados se
atenderem aos limites descritos a seguir:
I - com até 0,010% em peso de mercúrio, quando forem dos
tipos zinco-manganês e alcalina-manganês;

II - com até 0,015% em peso de cádmio, quando forem dos
tipos alcalina-manganês e zinco-manganês;
III - com até 0,200% em peso de chumbo, quando forem
dos tipos alcalina-manganês e zinco-manganês.
§ 1º. As pilhas e baterias que atenderem aos limites deste
artigo deverão também, para viabilizar sua disposição em
aterro sanitário licenciado, fazer constar nas embalagens e
produtos, de forma visível a sua composição e a indicação
da possibilidade de descarte domiciliar.
§ 2º. As pilhas e baterias que não atenderem aos limites
deste artigo ou que não tragam em suas embalagens informação sobre sua composição, deverão ser devolvidas, após
seu uso aos centros de recepção para repasse aos fabricantes
ou importadores.
§ 3º. As pilhas e baterias fabricadas no Estado do Ceará deverão dispor nas suas embalagens advertência sobre os riscos
à saúde humana e ao meio ambiente, informação sobre sua
composição, bem como a necessidade da devolução prevista
no parágrafo segundo, quando for o caso.
Art. 50. As lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio,
de vapor de sódio e luz mista inservíveis deverão, devido
à sua fragilidade, ser acondicionadas nas embalagens das
unidades novas, para que seja efetuado seu manuseio,
transporte e recepção.
Art. 51. Os fabricantes ou importadores de pneus não deverão destinar os pneus inservíveis, inteiros, picados, ou de
qualquer outra forma a aterro sanitário ou depósito, dispondo-os de forma ambientalmente adequada, como composto
no processamento de manta asfáltica, na mistura ao xisto
pirobetuminoso, dentre outras.
Art. 52. Os óleos lubrificantes devem ser destinados à
reciclagem, a qual deverá ser processada de acordo com a
legislação vigente.
Parágrafo único. Quando não for possível a reciclagem, o órgão ambiental competente poderá autorizar a sua combustão
para aproveitamento energético ou incineração, desde que o
sistema de combustão/incineração esteja licenciado.
Art. 53. Os portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários e estruturas similares deverão considerar, para fins
do PGRE, como unidade produtora suas instalações e não
a embarcação, aeronave, veículo individualmente.
Art. 54. É proibida a retirada de resíduos sólidos de meios de
transporte em terminais que não disponham de PGRE.
Art. 55. O prestador de serviços de água e de esgoto será
responsável pelo manejo, condicionamento, transporte, tra-
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tamento e disposição adequada e ambientalmente aceitáveis
dos lodos, dos sólidos transportados pelos efluentes em suas
unidades operacionais e dos processos de tratamento.
§ 1º. Os referidos sólidos transportados de que trata o
“caput” deste artigo, deverão ser drenados e ou secados, anteriormente à sua disposição final. A parte líquida drenada
deverá ser recirculada para os sistemas de tratamento ou
despejada, desde que satisfaça as normas de lançamento ou
descarga aplicadas.
§ 2º. O prestador de serviços de água e de esgoto não poderá
receber lodos e outros resíduos contaminantes na rede de
esgoto, sejam estes próprios ou de terceiros.
§ 3º. O transporte de lodo deverá ser realizado de tal forma
que a carga não exceda as laterais da estrutura de transporte
a ser coberta com lona. Deverá ser feita limpeza dos meios
de transporte na saída das Estações de Tratamento.
Art. 56. Os lodos residuais do tratamento de água para abastecimento público resultante dos processos de decantação,
filtração, entre outros, não poderão ser descartados em corpos
receptores ou dispostos inadequadamente no solo.
Parágrafo único. Nos casos de comercialização ou doação de
lodo para fins agrícolas, o prestador de serviços de água e de
esgoto, deverá informar os limites de concentração de metais
e o tipo de tratamento adotado, conforme PGRE aprovado
pelo órgão ambiental.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÕES FINAIS
Art. 57. As normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e das Resoluções do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA, se encontram indicadas nos Anexos
I e II deste Decreto.
Art. 58. Este Decreto entra em vigor após decorridos 30
(trinta) dias de sua publicação oficial.
Art. 59. Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 16 de maio de 2002.
Benedito Clayton Veras Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Albert Brasil Gradvohl
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE

***

ANEXO I
NORMAS BRASILEIRAS DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
NBR 7.167 - Conexão internacional de descarga de resíduos
oleosos: formato e dimensões
NBR 8.418 - Apresentação de projetos de aterros de resíduos
industriais perigosos
NBR 8.419 - Apresentação de projetos de aterros sanitários
de resíduos sólidos urbanos
NBR 8.849 - Apresentação de projetos de aterros controlados
de resíduos sólidos urbanos
NBR 10.004 - Resíduos Sólidos
NBR 10.005 - Lixiviação de resíduos
NBR 10.006 - Solubilização de resíduos
NBR 10.007 - Amostragem de resíduos
NBR 10.157 - Aterros de resíduos perigosos: critérios para
projeto, construção e operação
NBR 10.664 - Determinação de resíduos sólidos - método
gravimétrico
NBR 11.174 - Armazenamento de resíduos classes II - não
inertes e III - inertes
NBR 11.175 - Incineração de resíduos sólidos perigosos
- Padrões de desempenho
NBR 12.235 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos
NBR 12.807 - Resíduos de serviços de saúde
NBR 12.808 - Resíduos de serviços de saúde
NBR 12.809 - Manuseio de Resíduos de serviços de saúde
NBR 12.810 - Coleta de resíduos de serviços de saúde
NBR 12.980 - Coleta, varrição e acondicionamento de
resíduos
NBR 12.988 - Líquidos livres - Verificação em amostra de
resíduos

ANEXO II
RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE
MEIO AMBIENTE - CONAMA
Nº 002, de 22.08.91 - Sobre cargas deterioradas ou fora
das especificações em portos, terminais e entrepostos alfandegários.
Nº 006, de 19.09.91 - Sobre queima de resíduos sólidos
proveniente dos estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos.
Nº 008, de 19.09.91- Sobre entrada no país de materiais residuais destinados à disposição final e incineração no Brasil.
Nº 005, de 05.08.93 - Sobre tratamento de resíduos sólidos
oriundos de serviços de saúde, portos, aeroportos, terminais
ferroviários e rodoviários.
Nº 009, de 31.08.93 - Sobre óleos lubrificantes.
Nº 019, de 29.09.94 – Sobre exportação de resíduos perigosos.
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Nº 013, de 13.12.95 – Sobre substâncias controladas.
Nº 008, de 11.08.96 - Sobre importação de resíduos.
Nº 023, 12.12.96 - sobre manipulação de resíduos.
Nº 230, de 22.08.97 - Sobre controle da emissão de ruído e
poluentes atmosféricos de veículos automotores.
Nº 257, de 30.06.99 - Descarte de pilhas e baterias usadas.
Nº 258, de 26.08.99 - Sobre pneumáticos.
Nº 263, de 12.11.99 - Complementação de Resolução
CONAMA nº257/99 que disciplina o gerenciamento de
pilhas e baterias.
Nº 275, de 25.04.01 - Sobre código de cores para programas
de coleta seletiva.
Nº 283, de 12.07.01 - Sobre procedimentos relativos ao tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.

LEI Nº 12.488, DE 13 DE SETEMBRO 1995.
Dispõe sobre a Política Florestal do Estado do
Ceará e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA POLÍTICA FLORESTAL
Art. 1º. As Florestas, suas formações sucessoras e demais
formas de vegetação natural existentes no território do Estado
do Ceará, reconhecidas de utilidades ao meio ambiente em
geral e em especial às terras que revestem, são consideradas
bem de interesse comum a todos os habitantes do Estado,
exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações
em geral e especialmente as estabelecidas por esta Lei.
Art. 2º. A Política Florestal do Estado tem por fim o uso sustentável adequado e racional dos recursos florestais com base
em conhecimentos técnico-científico de ordem econômica,
social e ecológica, visando a melhoria de qualidade de vida
da população e a compatibilização do desenvolvimento sócioeconômico, com a conservação e preservação do ambiente.
Art. 3º. São objetivos específicos da Política Florestal do
Estado do Ceará:
I - identificar, implantar, gerenciar e manter um sistemas
estadual de unidades de conservação, de forma a proteger
comunidades biológicas representativas dos ecossistemas
naturais florestal;

II - facilitar e promover o desenvolvimento e difusão de
pesquisas e tecnologias voltadas à atividade florestal;
III - promover o inventário e o monitoramento da utilização e do potencial dos recursos florestais do Estado, com a
divulgação de dados, de forma a permitir o planejamento e
racionalização das atividades florestais;
IV - fomentar a oferta de produtos florestais energéticos e
não energéticos através do manejo florestal, agrosilvipastoril,
e plantios; de essências florestais de uso múltiplo, preferencialmente nativas, de maneira que estas ações associem-se ao
modelo produtivo com bases conservacionistas;
V - exercer conjuntamente com a União e Municípios o poder
de fiscalização e política florestal no território Estadual, quer
em áreas públicas ou privadas;
VI - instituir programas de recuperação ambiental, através de
revegetação, florestamento, reflorestamento, manejo florestal
e agrosilvipastoril, considerando as características ambientais
e sócio-econômicas das diferentes regiões do Estado;
VII - instituir e difundir programas de educação ambiental,
formal e informal, visando a formação de consciência ecológica, quanto a necessidade de uso racional e conservação
do patrimônio florestal;
VIII - promover e facilitar a conservação, proteção e recuperação dos solos, recursos hídricos e da diversidade biológica;
IX - promover a recuperação de áreas degradadas e em processos de degradação, especialmente nas áreas de preservação
permanente e reserva legal, bem como proteger as áreas
ameaçadas de degradação;
X - instruir programas de proteção que permitem orientar,
prevenir e controlar pragas, doenças e incêndios florestais;
XI - identificar e monitorar as associações vegetais relevantes,
espécies raras ou endêmicas e ameaçadas de extinção objetivando sua proteção e perpetuação;
XII - implantar banco de dados que reúna todas as informações existentes na área florestal, inclusive efetuar o controle
estatístico da oferta e procura de matéria-prima florestal em
níveis Estadual, Regional e Municipal;
XIII - manter cadastro de produtores, comerciantes e consumidores de produtos florestais do Estado;
XIV - planejar, implantar e orientar ações que permitam
encontrar o equilíbrio dinâmico entre a oferta e a procura
de matéria-prima florestal em níveis Estadual, Regional e
Municipal, com base no princípio do regime sustentável e
uso múltiplo;
XV - integrar as ações florestais com os demais órgãos e
entidades ambientais que atuam no Estado;
XVI - preservar a biodiversidade e a integridade do patrimônio dos diversos biomas e ecossistemas do Estado do
Ceará;
XVII - criar mecanismos de incentivo ao cultivo de essências
florestais, para os diversos fins previstos na presente lei.
Parágrafo único. As diretrizes da Política Florestal do Estado
do Ceará serão formuladas e implantadas em consonância
com as diretrizes da política Nacional do Meio Ambiente,
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através dos instrumentos de gerenciamento da produção e
uso das florestas e demais formas de vegetação.
Art. 4º. São instrumentos da Política Florestal do Estado
do Ceará:
I - o diagnóstico do setor florestal do Estado do Ceará;
II - o Programa de Desenvolvimento Florestal Sustentável;
III - os Planos de Manejo Florestal Sustentável;
IV - a lista das espécies de flora e fauna raras, endêmicas e
ameaçadas de extinção;
V - o estabelecimento de critérios, padrões e normas relativas ao uso, e o manejo dos recursos naturais, de exploração
econômica das florestas e demais formas de vegetação;
VI - os espaços territoriais especialmente protegidos, criados
pelo Poder Público;
VII - o Zoneamento Agro-Ecológico/Econômico-Florestal;
VIII - os Estudos Prévios de Impactos Ambientais e seus
Relatórios (RIMAs);
IX - o monitoramento das florestas e demais formas de
vegetação;
X - o licenciamento e revisão de atividades utilizadoras de
recursos naturais efetivas ou potencialmente degradadoras
das florestas e demais formas de vegetação;
XI - a fiscalização, a aplicação de penalidades, ações disciplinares e compensatórias das medidas necessárias à preservação
dos recursos naturais, ou a correção da degradação do meio
ambiente;
XII - os incentivos à produção, pesquisa e preservação;
XIII - a Educação Ambiental formal e informal;
XIV - o Sistema Estadual de Informações Florestais;
XV - a Extensão Florestal;
XVI - a Cooperação Institucional, técnica e científica, em
níveis nacionais e internacionais;
XVII - o Sistema Estadual de Unidades e Conservação.
Art. 5º. Fica a SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO
MEIO AMBIENTE - SEMACE responsável pela Política
Florestal no Estado do Ceará e pela aplicação do disposto
nesta Lei.
CAPÍTULO II
DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL
Art. 6º. As florestas nativas, suas formações sucessoras e
demais formas de vegetação natural, existentes no território
Estadual, são consideradas bens de interesse comum, sendo
proibida a exploração e a erradicação parcial ou total dessas
formações sem autorização prévia da SEMACE.
Art. 7º. A autorização para a exploração das florestas nativas,
suas formações sucessoras e demais formas de vegetação,
somente será concedida através das seguintes modalidades.
I - Planos de Manejo Florestal Sustentável;
II - Planos de Manejo Agroflorestal Sustentável;
III - Planos de Manejo Silvipastoril Sustentável e

IV - Planos de Manejo Integrado Agrosilvipaltoril Sustentável.
§ 1º. O Plano de Manejo Florestal, Agroflorestal, Silvipastoril
será projetado e executado com o objetivo de promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas locais, e assegurar
o meio ambiente ecologicamente produtivo e equilibrado, e
será subscrito por técnico competente, com devida Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART.
§ 2º. Nas florestas, suas formações sucessoras e demais formas
de vegetação nativa, de que trata este Artigo, será proibida
a destoca parcial ou total, sendo apenas em casos especiais,
previstos no regulamento desta Lei, permitida mediante
aprovação do órgão competente, desde que não ocorra em
solos com pequena profundidade efetiva (rasos), pedregosos
e com afloramentos rochosos.
§ 3º. O proprietário para obter a autorização para a finalidade
prevista neste Artigo deverá formalizar sua solicitação junto
ao Órgão Estadual Competente, iniciado com o pedido de
vistoria de propriedade.
§ 4º. O Órgão Estadual Competente fixará normas para
elaboração e execução do estabelecido pelo Art. 6º, e seus
incisos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da
promulgação desta Lei.
Art. 8º. A comercialização ou venda de madeira, lenha e
a produção de carvão vegetal só será permitida a partir de
florestas plantadas, ou provenientes de atividades previstas
no Art. 6º desta Lei, ressalvadas as autorizações concedidas
nos termos do Capítulo VI desta Lei.
Art. 9º. A autorização para a utilização dos recursos florestais, fica condicionada ao cumprimento desta Lei, inclusive
vistoria prévia e a quitação de débitos oriundos de infrações
florestais, comprovadas através de certidão negativa de dívidas florestais.
Art. 10. Nas florestas plantadas com recursos próprios e não
consideradas de preservação permanente é livre a exploração, transporte e comercialização de matéria-prima florestal
desde que, acompanhada de documento fiscal e através de
laudo técnico resultante de vistoria prévia, apreciado pela
SEMACE.
Art. 11. Uma vez autorizado o corte de árvores, nos termos
desta Lei, será obrigatória a comunicação do início da exploração, para que a SEMACE diretamente ou através de
entidades conveniadas, possa exercer a fiscalização, sendo
obrigatória a vistoria após a realização da exploração.
CAPÍTULO III
DA REPOSIÇÃO FLORESTAL
Art. 12. Fica obrigado à reposição florestal a pessoa física
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ou jurídica que explore, utilize, transforme ou consuma
matéria-prima florestal.
§ 1º. A reposição, de que trata o “caput” deste Artigo, será
efetuada neste Estado, mediante o Plantio de espécies preferencialmente florestais nativas ou exóticas, comprovadamente
adaptadas às condições regionais, de acordo com critérios
técnicos estabelecidos pela SEMACE, cuja produção seja
no mínimo igual ao volume médio dos últimos 24 meses,
necessário à plena sustentação de atividade desenvolvida.
§ 2º. A pessoa física ou jurídica que comprovadamente venha
se prover dos resíduos ou de matéria-prima florestal a seguir
mencionados, fica isento à reposição florestal relativa a esse
suprimento:
I - matéria-prima proveniente de área submetida a manejo
florestal sustentável;
II - matéria-prima florestal plantada com recursos próprios
e não vinculada aos órgãos florestais;
III - matéria-prima oriunda de projetos de interesse público
devidamente comprovada;
IV - resíduos de desmatamento devidamente autorizados
pela SEMACE;
V - resíduos provenientes de atividades industriais;
VI - resíduos provenientes de práticas agrícolas.
Art. 13. A pessoa física ou jurídica obrigada a reposição florestal pode optar por quaisquer das seguintes modalidades:
I - pela execução ou participação em programas de fomento
florestal, com essências florestais nativas ou exóticas adaptadas
às condições ambientais da região onde serão implantados
os reflorestamentos/florestamentos;
II - pela apresentação de levantamentos circunstanciados
de florestas plantadas próprias ou de terceiros para fins de
vinculação;
III - pela execução ou participação em plano de manejo
florestal, manejo agroflorestal, manejo silvipastoril e manejo
agrosilvipastoril, em terras próprias ou de terceiros.
CAPÍTULO IV
DOS GRANDES CONSUMIDORES
Art. 14. As empresas industriais que, por sua natureza
consumirem em grandes quantidades de matéria-prima florestal, serão obrigadas a manter, dentro de um raio em que
a exploração e o transportes sejam julgado econômicos, um
serviço organizado que assegure o plantio e/ou o manejo de
novas áreas em terras próprias ou pertencentes a terceiros,
cuja produção, sob exploração racional, seja equivalente ao
consumo médio anual para o seu abastecimento.
Parágrafo único. Quaisquer empresas que utilizem como
fonte energética para o funcionamento de suas unidades, o
carvão vegetal, lenha outra matéria-prima vegetal, são obrigadas a manter florestas próprias para exploração racional

ou a formar, diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais participem, florestas destinadas ao seu
suprimento.
CAPÍTULO V
DOS PEQUENOS E MÉDIOS CONSUMIDORES
Art. 15. As pessoas físicas e jurídicas não enquadradas no
Artigo 14 e que utilizam matéria-prima florestal, obrigadas à
reposição florestal, deverão optar pelas modalidades previstas
no Artigo 13 desta Lei.
CAPÍTULO VI
DO USO ALTERNATIVO DO SOLO
Art. 16. Depende de prévia autorização da SEMACE, qualquer tipo de alteração da cobertura florestal nativa visando
o uso alternativo do solo.
Parágrafo único. Enquanto não for estabelecido o zoneamento agro-ecológico/econômico florestal para o uso alternado
do solo, a substituição da cobertura florestal nativa, só será
permitida desde que permaneça com cobertura arbórea de no
mínimo 20%, correspondente à área de reserva legal, e após
vistoria prévia solicitada para desmate, observando fatores
limitantes, tais como:
a) Potencial de recursos florestais;
b) fragilidade do solo;
c) diversidades biológicas;
d) sítios arqueológicos;
e) populações tradicionais;
f ) recursos hídricos;
g) topografia.
Art. 17. A área de Reserva legal de que trata o Parágrafo
Único do Art. 16 onde não é permitido o corte raso, deverá
ser averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel,
no registro de imóveis competente, ficando vedada a alteração
de sua destinação nos casos de transcrição a qualquer título
ou desmembramento da área.
Art. 18. O aproveitamento do material lenhoso ou de outros
produtos ou resíduos florestais decorrentes do desmatamento,
a que se refere o Parágrafo Único do Art. 16, será fiscalizado
e monitorado pela SEMACE.
Art. 19. A autorização do desmate, visando a alteração de
uso do solo, é de competência da SEMACE.
CAPÍTULO VII
DA PROTEÇÃO FLORESTAL
Art. 20. É proibida a supressão parcial ou total da cobertura
florestal nas áreas de preservação permanente de que trata a
Lei Federal nº 4.771/65, salvo quando necessário à execução
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de obras, planos ou projetos de utilidade pública ou interesse
social, mediante prévia autorização do Poder Público Federal e elaboração do EIA-RIMA e licenciamento dos órgãos
competentes.

Art. 27. Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte
por ato do Poder Público, ouvida a SEMACE, por motivo de
localização, raridade, beleza, importância científica, interesse
cultural ou histórico.

Parágrafo único. A supressão da vegetação, de que trata este
Artigo, será compensada com a recuperação de ecossistema
semelhante em área mínima de duas vezes a área degradada
para que garanta a evolução e a ocorrência de processos
ecológicos.

CAPÍTULO VIII
DO INVENTÁRIO E MONITORAMENTO FLORESTAL

Art. 21. No parcelamento do solo de Área destinada à agricultura, em planos de assentamentos, colonização e de reforma
agrária, devem ser excluídas as áreas de Reserva Legal e de
Preservação Permanente de que trata esta Lei, e o Código
Florestal e as formações florestais necessárias ao abastecimento de matéria-prima florestal e outros produtos.
Art. 22. A SEMACE fica autorizada a criar, manter e estimular diretamente ou através de convênio com os municípios
ou entidades oficialmente reconhecidas, hortos florestais,
estações experimentais, áreas de proteção ambiental e jardins
botânicos, com assistência técnica voltada para a recuperação,
prioritariamente das formações florestais degradadas e para
a implantação de reflorestamentos.
§ 1º. Os projetos de assentamento, reassentamento, colonização e reforma agrária, delimitarão as áreas de proteção,
preservação e conservação ambiental.
§ 2º. O Estado estimulará a criação de unidades particulares
de conservação.
Art. 23. O Estado estimulará a pesquisa de espécies nativas
a serem utilizadas para projetos de proteção e recuperação
ambiental.
Art. 24. O Poder Público Estadual, em projetos de manejo de
bacias hidrográficas, deverá priorizar a proteção da cobertura
vegetal dos mananciais de abastecimento público.
Art. 25. O Corte de espécies vegetais consideradas em via
de extinção, raras, ou endêmicas, será regulamentado pela
SEMACE.
Art. 26. Os remanescentes das florestas nativas e suas formações sucessoras e demais formas de vegetação natural
que recobrem as “serras úmidas” e “planaltos sedimentares”,
somente poderão ser utilizadas segundo plano de manejo
florestal ou manejo agroflorestal, necessário para assegurar
a conservação, garantindo a estabilidade e a perpetuidade
desses ecossistemas, proibindo o corte raso da área total da
propriedade ou da área florestal susceptível de exploração.

Art. 28. A SEMACE iniciará, no prazo máximo de 36
(trinta e seis) meses da promulgação desta Lei, a atualização
do mapeamento e do inventário da utilização dos recursos
florestais do Estado e implantará a infra-estrutura necessária
para o seu monitoramento, visando a adoção de medidas
especiais de proteção.
CAPÍTULO IX
DO REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
Art. 29. São obrigadas ao registro junto à SEMACE e sua
renovação anual, para fins cadastrais, as pessoas físicas e
jurídicas que produzam, coletem, extraiam, beneficiem,
desdobrem, industrializem, comercializem, armazenem e
consumam produtos, subprodutos ou matéria prima originária de qualquer formação florestal.
§ 1º. Ficam isentas do registro as pessoas físicas que utilizam produtos e subprodutos florestais para uso doméstico,
trabalho artesanal e aqueles que tenham por atividade a
apicultura.
Art. 30. A SEMACE definirá os valores devidos pelas pessoas
físicas e jurídicas, bem como a documentação necessária ao
registro e sua atualização anual.
CAPÍTULO X
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 31. Os recursos arrecadados das pessoas físicas ou jurídicas, que explorem, utilizem, transformem ou consumam
produtos e subprodutos florestais, serão aplicados pela SEMACE, conforme a seguir:
I - 50% (cinqüenta por cento) para recomposição florestal e
formação de florestas sociais, esta última definindo-se como
as matas ordenadas nativas e/ou cultivadas de espécies de
alta produtividade, como tal declarada pelo Poder Público
Estadual, visando suprir necessidade, sócio-econômicas das
populações carentes;
II - 50% (cinqüenta por cento) para desapropriação, implantação e manutenção de unidades de conservação estaduais
e municipais.
§ 1º. Ficam isentos do recolhimento o uso de lenha para consumo doméstico, madeiras serradas, aparelhadas e produtos
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acabados, pronto para uso final, desde que procedentes de
pessoas físicas ou jurídicas que tenham cumprido as obrigações estabelecidas por esta Lei.

aos agentes de fiscalização o desempenho pleno das atividades
concernentes às instalações industriais, comerciais, agropecuárias ou outros empreendimentos privados ou públicos.

§ 2º. À SEMACE caberá fomentar associações de produtores
e consumidores de produtos oriundos das florestas sociais.

§ 1º. A Entidade fiscalizada deve colocar à disposição dos
agentes de fiscalização todas as informações necessárias a
promover os meios adequados à perfeita execução dos trabalhos de fiscalização.

CAPÍTULO XI
DOS CONVÊNIOS
Art. 32. O Estado, através da SEMACE, poderá participar
de consórcios e celebrar convênios, ajustes com a União,
Estados e Municípios, e demais entes públicos e privados,
nacionais e estrangeiros, objetivando a execução desta Lei e
seu regulamento e dos serviços dele decorrentes.
CAPÍTULO XII
DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES
Art. 33. Nas áreas legalmente susceptíveis de exploração
florestal e uso alternativo do solo, ressalvadas as áreas de
Preservação Permanente, os prazos para concessão de licença,
autorização, registro, bem como, para outros procedimentos
administrativos, previstos nesta Lei, serão fixados em regulamento e são improrrogáveis.
§ 1º. Após o vencimento do prazo para a concessão solicitada,
contado a partir do protocolo do pedido fica autorizada a
execução, sujeitando-se o executor a acatar a vistoria técnica
posterior, para constatação do cumprimento da legislação
aplicável.
§ 2º. O atendimento do pedido de renovação depende de
aprovação, após laudo de vistoria, observado o disposto no
“caput” deste Artigo.
Art. 34. A comprovação de exploração autorizada se faz:
I - quanto aos desmate, deslocamento e demais atos que
dependam da autorização formal do órgão competente,
mediante licença, sua certidão ou fotocópia autenticada;
II - quanto ao transporte, estoque, consumo ou uso, pela nota
fiscal com menção expressa dos dados constantes de licença
concedida, que pode constar de carimbo na nota fiscal.
CAPÍTULO XIII
DOS EMOLUMENTOS E CUSTOS OPERACIONAIS
Art. 35. A regulamentação desta lei fixará os respectivos preços para prestação dos serviços e outros valores pecuniários
necessários à sua aplicação.
CAPÍTULO XIV
DA FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 36. No exercício da ação fiscalizadora ficam assegurados

§ 2º. Os agentes de fiscalização, quando obstados, poderão
requisitar através da SEMACE, força policial para exercício de
suas atribuições em qualquer parte do território do Estado.
Art. 37. Caberá à SEMACE exigir que os responsáveis pelas atividades florestais adotem medidas de segurança para
evitar os riscos ou a efetiva degradação das águas, do ar, do
solo, assim como outros efeitos indesejáveis ao bem-estar da
comunidade, observando as normas técnicas pertinentes.
Art. 38. As ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei
sujeitam os infratores às penalidades ora definidas, sem prejuízo da
reparação do dano ambiental e das sanções previstas nos Artigos
26 a 33 da Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965:
I - advertência;
II - multa;
III - interdição temporária ou definitiva;
IV - apreensão;
V - embargo;
VI - cancelamento de autorização, licença ou registro;
VII - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo Poder Público Estadual;
VIII - perda ou suspensão de participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.
§ 1º. As penalidades previstas neste Artigo, serão regulamentadas pelo Órgão Estadual competente e incidirão sobre os
infratores, sejam eles:
a) autores diretos, quando, por qualquer forma, se beneficiem
da prática da infração;
b) autores indiretos, assim compreendidos àqueles que, de
qualquer forma, concorram, por ação ou omissão, para a
prática da infração ou dela se beneficiem.
§ 2º. Na hipótese das infrações caracterizadas neste Artigo,
o Poder Público considerará, para efeito de graduação e
imposição de penalidades:
a) o grau de desconformidade da execução, utilização ou
exploração com as normas legais e regulamentares;
b) a intensidade do dano efetivo ou potencial ao ambiente
florestal;
c) as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
d) os antecedentes do infrator.
§ 3º. Para efeito do disposto na alínea “c” do § 2º serão
atenuantes as seguintes circunstâncias:
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a) menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
b) arrependimento eficaz do infrator manifestado pela espontânea reparação ou limitação do dano ambiental causado;
c) comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo iminente de dano ambiental
causado;
d) colaboração com os agentes encarregados da fiscalização
e do controle florestal.
§ 4º. Para efeito do disposto na alínea “c” do § 2º, serão
agravantes as seguintes circunstâncias:
a) a reincidência específica;
b) a maior extensão do dano ambiental causado;
c) a culpa ou dolo, mesmo eventual;
d) a ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia;
e) a infração ter ocorrido em zona urbana;
f ) danos permanentes à saúde humana;
g) a infração atingir área sob proteção legal;
h) impedir ou causar dificuldade ou embaraço à fiscalização;
i) utilizar-se, o infrator, da condição de técnica responsável
para a prática da infração;
j) utilizar-se, o infrator, da condição de agente público para
a prática de infração;
l) tentativa de se eximir da responsabilidade atribuindo-a a
outrem;
m) ação sobre espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em
perigo de extinção.
§ 5º. Nos casos de reincidência a multa corresponderá ao
dobro da anteriormente imposta.
§ 6º. Caracteriza-se a reincidência quando o infrator cometer
nova infração da mesma natureza.
§ 7º. Poderá a autoridade competente impor a penalidade
de interdição, temporária ou definitiva, a partir de terceira
reincidência.
§ 8º. A autoridade florestal competente poderá impor a
penalidade de interdição, temporária ou definitiva, desde a
primeira infração, objetivando a recuperação e regeneração
da área degradada.
§ 9º. A imposição da penalidade de interdição implica,
quando couber na suspensão ou na cassação das licenças e
autorizações, conforme o caso.
§ 10. No caso de interdição definitiva, serão os responsáveis
submetidos às penalidades dispostas na Lei 4.771, de 15 de
setembro de 1965.
Art. 39. As infrações referidas no Artigo 38 serão objeto de
auto de infração, com a indicação de fato, do seu enquadramento legal, da penalidade e de prazo de defesa, além de
outras formalidades previstas em Lei.

Art. 40. Os materiais e instrumentos, cuja utilização é terminantemente proibida com relação à atividade fiscalizada, bem
como os produtos dela originados, poderão ser apreendidos
e destinados a órgão ou entidade pública, destruídos ou vendidos, sendo o produto de sua comercialização destinado à
SEMACE para a utilização específica ao que dispõe o inciso
I do Art. 31, desta Lei.
§ 1º. O materiais e instrumentos utilizados em atividades
consideradas irregulares poderão ser apreendidos e destinados
nos termos deste Artigo.
§ 2º. Toda apreensão de produtos considerados perecíveis
deverá ser seguida, imediatamente, de doação ou destruição,
a critério da autoridade competente.
§ 3º. Os materiais doados conforme o disposto neste Artigo
não poderão ser comercializados.
Art. 41. As multas não pagas administrativamente serão inscritas na dívida ativa do Estado, para posterior
cobrança judicial.
CAPÍTULO XV
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL FLORESTAL
Art. 42. A SEMACE promoverá, por todos os meios pedagógicos disponíveis, a educação ambiental florestal, especialmente no nível fundamental de ensino.
Art. 43. O Estado, através de seus órgãos, promoverá a conscientização pública para proteção do patrimônio florestal.
Art. 44. A Comunidade participará das discussões, colaborando com sugestões e tomando conhecimento dos planos de
manejo elaborados para as unidades de conservação definidas
pelo Poder Público.
CAPÍTULO XVI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 45. Fica criado na estrutura jurídica, técnico-administrativa e financeira da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, o Departamento Florestal.
Parágrafo único. Através de Decreto do Poder Executivo, no
prazo de 90 dias da sua promulgação, será regulamentada
a presente Lei, inclusive, estruturando o Departamento
Florestal, ora criado.
Art. 46. O Estado entre outras atribuições, fiscalizará as florestas nativas, suas formações sucessoras e demais formações
florísticas, em colaboração com outras entidades de direito
público e privado.
Art. 47. Nos mapas e cartas oficiais do Estado serão obrigatoriamente assinaladas as unidades de conservação e área indígenas.
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Art. 48. Fica revogada a Lei nº 9.686, de 03 de abril de
1973.
Art. 49. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 13 de setembro de 1995.
MORONI BING TORGAN
ADOLFO DE MARINHO PONTES

***

DECRETO Nº 23.876,
DE 04 DE OUTUBRO DE 1995.
Cria o Comitê de Desenvolvimento Florestal
do Ceará e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
as atribuição que lhe confere o art. 88, Inciso IV, da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO a gravidade dos problemas ocasionados
pelo uso irracional dos recursos naturais renováveis com a
conseqüente degradação ambiental e alto grau de desertificação nas diversas regiões fisiográficas do Estado;
CONSIDERANDO a necessidade de implantação rápida
e eficiente do Programa de Desenvolvimento Florestal Sustentável.
DECRETA:
Art. 1º. Fica criado o Comitê de Desenvolvimento Florestal
– CODF, com a finalidade de planejar, executar, fazer executar e avaliar a Política Florestal do Estado do Ceará.
Art. 2º. O Comitê criado nos termos do art. 1º deste Decreto, tem natureza multi-institucional e será composto por
representantes das seguintes instituições:
I - Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
– SDU;
II - IBAMA/SUPES-CE – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos naturais – Superintendência Estadual
do Ceará;
III - Projeto PNUD/IBAMA/Governo do Estado do Ceará;
IV - Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE;

V - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará – EMATERCE;
VI - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
– FUNCEME;
VII - Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Ceará – EPACE;
VIII - Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH;
IX - Companhia e Energia do Ceará – COELCE;
X - Fundação Instituto do Planejamento do Ceará – IPLANCE;
XI - Secretaria de Planejamento e Coordenação – SEPLAN;
XII - Fundação Instituto de Planejamento do Ceará – FUNTELC;
XIII - Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará
– IDACE;
XIV - Companhia Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca – CEDAP;
XV - Secretaria de Educação do Estado do Ceará;
XVI - Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Estado
do Ceará – SEARA.
Parágrafo único. Os técnicos que comporão a CODF, serão
indicados por seus Órgãos/Instituições de origem e serem
nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 3º. O Comitê de Desenvolvimento Florestal será presidido pelo titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente.
Art. 4º. São atribuições do CODF:
I - coordenação geral do Programa de Desenvolvimento
Florestal Sustentável (FDFS);
II - mobilização e articulação das instituições envolvidas;
III - acompanhamento e avaliação dos projetos executados
pelas várias instituições envolvidas;
IV - publicação e divulgação dos resultados alcançados
pelo PDFS.
Art. 5º. O Secretário do Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente do Estado do Ceará, fica autorizado a expedir
atos normativos a instruções complementares necessárias à
estruturação.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 04 dias do mês de outubro de 1995.
MORONI BING TORGAN
ADOLFO DE MARINHO PONTES

***
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DECRETO Nº 24.216,
DE 09 DE SETEMBRO DE 1996.
Cria o parque Botânico do Ceará e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das suas atribuições legais que lhe confere o Art. 88, inciso
IV, combinado com o Art. 24, inciso VI, da Constituição
Federal e,
Considerando o disposto na lei n° 4.771 de 15 de setembro
de 1965 (Código Florestal) e Lei n° 12.488 de 13 de setembro
de 1965 (Política Florestal).
Considerando que a preservação das florestas, fauna e flora
é competência que se impõem ao Poder Público,
Considerando que o conhecimento sócio-cultural do ecossistema natural florestal propicia a manutenção do equilíbrio do
meio ambiente, necessário a todos os habitantes do estado,
DECRETA:
Art. 1°. Fica criado, no município de Caucaia, neste Estado,
o Parque Botânico do Ceará, com objetivo de:
I - proteger a fauna e flora locais;
II - servir como amostra dos ecossistemas cearenses;
III - fomentar a cultura ecológica entre estudantes e professores;
IV - manter um campo de produção de mudas florestais
nativas do Ceará;
V - assegurar ambientes propícios a manutenção de espécies
características da flora do Estado.
Art. 2°. O Parque Botânico do Ceará, com superfície de 190
(cento e noventa) hectares, corresponde a planta esquemática constante do anexo único deste Decreto, compreende
toda área situada dentro do perímetro que tem início no
ponto M-1 localizado à margem esquerda da CE-085 a
uma distancia aproximada de 1.500 m do entroncamento
da BR 222 com a referida CE, com coordenadas UTM
ESTE 539.703,61 m e NORTE 9.588.319,48 m. Deste,
com azimute de 12°07’40,35’’ segue em linha reta por uma
extensão de 1.680 m até o ponto 01 com coordenadas UTM
ESTE 540.062,14 m e NORTE 9.589.987,95. Deste, com
azimute de 19°29’46,67’’ segue em linha reta até o ponto
02 a uma distância de 92 metros com coordenadas UTM
ESTE 540.062,66 m e NORTE 9.590.074,15 m, daí segue
em linha reta até o ponto 03 com azimute 28°59’20,35’’ a
uma distância de 102 metros com coordenadas UTM ESTE
540.143,14 m e NORTE 9.590.165,27 m, daí segue em
linha reta até o ponto 04 com azimute de 37°02’04,08’’ a
uma distância de 62 metros com coordenadas UTM ESTE
540.181,14 m e NORTE 9.590.215,63 m. Deste, com azimute 39°04’42,28’’ segue em linha reta por uma extensão

de 912 metros até o ponto M-2 com coordenadas UTM
ESTE 540.758 m e NORTE 9.590.926 m. Deste, seguindo-se por uma linha reta numa extensão de 226 metros,
confrontando com terrenos da família Arruda, com azimute
de 274°08’01,96’’ chega-se ao ponto 05, com coordenadas
UTM ESTE 540.535,07 m e NORTE 9.590.942,11 m, daí
segue em linha reta por uma extensão de 47,50 metros, com
azimute de 275°44’08,69’’ até o ponto 06 de coordenadas
UTM ESTE 540.487,87 m e NORTE 9.590,82 m. Deste,
seguindo-se por uma linha reta numa extensão de 204,50
metros confrontando com terrenos da família Henrique
Pedro, com azimute de 224°33’32,92’’, chega-se até o ponto
07, com coordenadas UTM ESTE 540.342,58 m e NORTE
9.590.799,31 m, daí segue em linha reta por uma extensão de
148,00 metros com azimute de 216°32’50,89’’ até o ponto
08 com coordenadas UTM ESTE 540.250,86 m e Norte
9.590.680,95 m, daí seguindo por uma linha reta por uma
extensão de 300 metros com azimute de 219°19’23,33’’ até
o ponto 09 com coordenadas UTM ESTE 540.066,30 m e
NORTE 9.590.450,78 m. Daí segue em linha reta por uma
extensão de 300 metros com azimute de 240°55’47,62’’ até
o ponto 10 com coordenadas UTM ESTE 539.805,07 m e
NORTE 9.590.305,56 m, ainda confrontando com terreno
da família Henrique Pedro. Deste segue em lina reta por uma
extensão de 320 metros com azimute de 232°23’25,32’’ até
o ponto 11 com coordenadas UTM ESTE 539.630,47 m e
NORTE 9.590.171,05 m, daí seguindo em linha reta por
uma extensão de 300 metros com azimute de 220°35’53,89’’
até o ponto M-3 com coordenadas UTM ESTE 539.432,26
m e NORTE 9.589.939,78 m, daí seguindo em linha reta
numa extensão de 140 metros com azimute de 218°29’40,26’’
até o ponto 12 com coordenadas UTM ESTE 539.343,88
m e NORTE 9.589.828,65 m, daí seguindo em linha
reta por uma extensão de 147,30 metros com azimute de
225°22’14,27’’ até o ponto 13 com coordenadas UTM
ESTE 539.239,01 m e NORTE 9.589.725,13 m, daí segue
em linha reta numa extensão de 37,20 metros com azimute
de 213°40’27,94’’ até o ponto 14 com coordenadas UTM
ESTE 539.218,34 m e NORTE 9.589.694,19 m, daí segue
em linha reta por um extensão de 99,50 metros com azimute
de 207°05’05,57’’ até o ponto 15 com coordenadas UTM
ESTE 539.171,85 m e NORTE 9.589.603,17 m, daí segue
em linha reta por uma extensão de 180 metros com azimute
de 218°09’44,15’’ até o ponto 16 com coordenadas UTM
ESTE 539.058,02 m e NORTE 9.589.458,32 m, daí segue
em linha reta por uma extensão de 132 metros com azimute
de 229°13’56,81’’ até o ponto 17 com coordenadas UTM
ESTE 539.959,33 m e NORTE 9.589.373,23 m, daí segue
em linha reta por uma extensão de 60 metros com azimute
de 236°57’33,68’’ até o ponto M-4 com coordenadas UTM
ESTE 538.907,80 m e NORTE 9.589.339,75 m. Deste
segue em linha reta, ainda confrontando com terreno da família Henrique Pedro, por uma extensão de 235 metros com
azimute de 221°46’08,04’’ até o ponto 18 com coordenadas
UTM ESTE 538.789,34 m e NORTE 9.589.138,75 m, daí
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seguindo em linha reta por uma extensão de 183 metros com
azimute de 184°38’11,87’’ até o ponto 19 com coordenadas
UTM ESTE 538.792,97 m e NORTE 9.588.954,79 m, daí
seguindo em linha reta por uma extensão de 162 metros com
azimute de 171°28’57,19’’ até o ponto M-5 com coordenadas
UTM ESTE 538.792,47 m e NORTE 9.588.794,26 m, daí
segue em linha reta por uma extensão de 140 metros com
azimute de 169°21’29,35’’ até o ponto 20 com coordenadas
UTM ESTE 538.818,64 m e NORTE 9.588.654, 96 m, daí
segue em linha reta por uma extensão de 136 metros com
azimute de 186°47’29,87’’ até o ponto M-6 com coordenadas UTM ESTE 538.802,66 m e NORTE 9.588.520,76
m. Deste, segue em linha reta por uma extensão de 932,60
metros com azimute de 102°35’38,21’’ até o ponto inicial
(M-1) do presente memorial descritivo, com coordenadas
UTM ESTE 539.703,60 m e NORTE 9.588.319,47 m.
Art. 3°. Fica a Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, Autarquia, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SDU, responsável pela
implantação e administração do Parque Botânico do Ceará
podendo, para tanto, designar um administrador para o
Parque.
Art. 4°. A SEMACE, poderá firmar convênios e acordos com
órgãos e entidades públicas ou privadas, sem prejuízo de sua
competência, para fiscalizar, manter e administrar o Parque
Botânico do Ceará.
Art. 5°. A SEMACE, expedirá, através de Portaria, os atos
normativos complementares ao fiel cumprimento deste
Decreto.
Art. 6°. Este Decreto, entrará em vigor, na data de sua
publicação.
Fortaleza, 09 de setembro de 1996.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
ADOLFO DE MARINHO PONTES

***

DECRETO Nº 24.221,
DE 12 DE SETEMBRO DE 1996.
Regulamenta a Lei nº 12.488 de 13 de setembro de 1995, que dispõe sobre a Política
Florestal do Estado do Ceará.
O Governador do Estado do Ceará no uso das atribuições
que lhe confere o art. 88, inciso IV e VI da Constituição do

Estado, e tendo em vista o disposto na Lei n° 12.488 de 13
de setembro de 1995 e,
CONSIDERANDO a gravidade dos problemas ocasionados
pelo uso irracional dos recursos naturais renováveis com a
conseqüente degradação ambiental;
CONSIDERANDO a necessidade de implementação imediata da Política Florestal do Estado do Ceará,
DECRETA:
Art. 1°. As Florestas, suas formações sucessoras e demais formas de vegetação natural existentes no território do Estado
do Ceará, reconhecidas de utilidade ao meio ambiente em
geral, e em especial às terras que revestem, são considerados
bens de interesse comum a todos os habitantes do Estado,
exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações
em geral e especialmente os estabelecidos em lei.
Parágrafo Único. Compete à Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, a execução da Política
Florestal no Estado do Ceará, pela aplicação do disposto na
Lei n° 12.488, de 13 de setembro de 1995, e seu decreto
regulamentador.
TÍTULO I
DA CLASSIFICAÇÃO DAS FLORESTAS E DEMAIS
FORMAS DE VEGETAÇÃO
Art. 2°. São consideradas como florestas, toda comunidade
vegetal, dominada por árvores e arbustos que revestem uma
determinada área, incluindo suas formações sucessoras, mesmo quando, essa dominância for substituída ou desaparecer
momentaneamente por acidente natural ou ação humana.
CAPÍTULO I
DAS FLORESTAS E PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Art. 3°. Considerando-se de preservação permanente no
Estado, as florestas e demais formas de vegetação natural,
definidas pela Lei Federal n.° 4.771 de 15 de novembro de
1989 e Resolução do CONAMA n.° 004 de 18 de setembro
de 1985.
§ 1°. Consideram-se ainda, de preservação permanente,
quando declaradas por ato do Poder Público, as florestas e
demais formas de vegetação destinadas:
I - ao pouso, abrigo e reprodução de aves migratórias;
II - a aprovação de áreas que abriguem exemplares raros da
fauna, flora e de espécies ameaçadas de extinção;
III - a proteção das reservas da flora apícola, compreendendo
suas espécies vegetais e enxames silvestres;
IV - a proteção de encostas sujeitas a erosão e deslizamento;
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V - a atenuar a erosão;
VI - formar faixas de proteção ao longo das rodovias e ferrovias;
VII - proteger sítio de excepcional beleza, de valor científico
e histórico;
VIII - manter o ambiente necessário à vida das populações
indígenas, nos termos do art. 231, § 11 da CF/88;
IX - assegurar condições de bem-estar público;
X - outras consideradas de interesse para a preservação de
ecossistemas.
§ 2°. No caso e áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e
nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo
território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos
planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os limites
que se refere este artigo.
§ 3°. A utilização de Floresta de preservação permanente ou
e espécies nela contidas só será permitida mediante prévia
autorização da SEMACE, nas seguintes hipóteses:
I - no caso de obras, atividades, planos e projetos de utilidade
pública ou interesse social, mediante projeto específico;
II - na extração de espécimes isoladas, mediante laudo de
vistoria técnica que comprove risco ou perigo iminente,
obstrução de vias terrestres ou pluviais, bem como para fins
técnico-científicos, estes mediante projetos apreciados pela
SEMACE;
III - para aproveitamento e árvores, de toras ou de material
lenhoso, sem prejuízo da conservação da floresta, com licença
especificada concedida pela SEMACE.
CAPÍTULO II
Das Florestas Produtivas com Restrição de Uso
Art. 4°. Consideram-se como Florestas Produtivas com Restrição de uso, as áreas revertidas por florestas e demais formas
de vegetação natural que produzam benefícios múltiplos
de interesse comum, necessários à maturação dos processos
ecológicos essenciais à vida, definidas como:
I - Unidade de Conservação;
II - Serras Úmidas e Chapadas (encraves da Mata Atlântica);
III - Reserva Legal;
SEÇÃO I
Das Unidades e Conservação
Art. 5°. Consideram-se Unidades de Conservação as áreas
assim declaradas pelo Poder Público:
I - Parques nacionais, estaduais e municipais;
II - Reserva biológica;
III - Estações ecológicas;
IV - Florestas nacionais, estaduais e municipais;
V - Área de proteção ambiental - APA;

VI - Unidades de conservação particular.
§ 1°. O Poder Público poderá criar outras categorias de
unidades de conservação.
§ 2°. As unidades e conservação são classificadas em categorias
de uso indireto e de uso direto.
Art. 6°. Os órgãos estaduais e municipais competentes estabelecerão mecanismos de fomento à pesquisa, objetivando a
criação, implantação e manejo das unidades e conservação.
SUBSEÇÃO I
Das Unidades de Uso Indireto
Art. 7°. São Unidades e Conservação de uso indireto, de
domínio público e que não permitem a exploração dos
recursos naturais:
I - Reservas Biológicas;
II - Estações Ecológicas;
III - Parques Botânicos Estaduais e Municipais;
IV - Reservas Ecológicas;
V - Jardins Botânicos.
§ 1°. O Poder Público pode definir como e uso indireto
outras unidades de conservação.
§ 2°. A utilização de produtos e subprodutos florestais, localizados nas unidades de uso indireto, só é permitida para
fins técnico-científicos.
§ 3°. As unidades de uso indireto só podem ser alteradas com
autorização em lei.
§ 4°. Consideram-se:
I - Reserva Biológica, a área de domínio público, compreendida na categoria de áreas protegidas, criada com a finalidade
de preservar ecossistemas naturais que abriguem exemplares
da flora e fauna nativas;
II - Estações Ecológicas, áreas representativas de ecossistemas
cearenses, destinada à realização de pesquisas básicas e aplicadas à ecologia, à proteção ambiental e ao desenvolvimento
da educação ambiental conservacionista;
III - Parques Botânicos Estaduais e Municipais, a área de
domínio Público estadual ou municipal, dotada de atributos
excepcionais da natureza, a serem preservados, permanentemente de modo a conciliar, harmoniosamente, os seus usos
científicos, educativos e técnico-científicos de modo a não
causar desequilíbrio ao ecossistemas, após apresentação de
projeto técnico aprovado pela SEMACE.
IV - Reservas Ecológicas, assim definidas:
a) os pousos das aves de arribação protegidos por Convênio, Acordos ou Tratados assinados pelo Brasil com
outras nações;
b) as florestas e demais formas de vegetação natural
situadas:
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1. ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d’água, em
faixa marginal além do leito maior sazonal medida horizontalmente, cuja largura mínima será:
- de 05 (cinco) metros para rios com menos de 10 (dez)
metros de largura;
- igual a metade da largura dos corpos d’água que meçam de
10 (dez) a 200 (duzentos) metros;
- de 100 (cem) metros para todos os cursos d’água
cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros;
2. ao redor das lagoas, lagos e reservatórios dágua naturais
ou artificiais, desde o seu nível mais alto medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima será:
- de 30 (trinta) metros para os que estejam situados em
áreas urbanas;
- de 100 (cem) metros para os que estejam em áreas rurais,
exceto os corpos d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
- de 100 (cem) metros para as represas hidrelétricas.
3. nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os
olhos d’água e veredas, seja qual for sua situação topográfica
com uma faixa mínima de 50 (cinquenta) metros a partir de
sua margem, de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia
de drenagem contribuinte;
4. no topo dos morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois
terços), da altura mínima de elevação em relação a base;
5. nas linhas cumeadas, em área delimitada a partir da curva
de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura, em
relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se
a curva de nível para cada segmento da linha da cumeada
equivalente a 1.000 (um mil) metros;
6. nas encostas ou partes destas, com declividade superior a
100 % (cem por cento) ou 45° (quarenta e cinco graus) na
sua linha de maior declive;
7. nas restingas, em faixa mínima de 300 (trezentos) metros
a contar da linha da preamar máxima;
8. nos manguezais, em toda sua extensão;
9. nas dunas, como vegetação fixadora;
10. nas bordas de tabuleiros ou chapadas, em faixa com
largura mínima de 100 (cem metros);
11. em altitude superior a 1.800 (um mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a sua vegetação;
12. nas áreas metropolitanas definidas em lei, quando a
vegetação natural se encontrar em clímax ou em estágios
médios e avançados de regeneração;
V - Jardins Botânicos, unidades de conservação destinadas à
experimentos e amostras da fauna nativa e exótica.

I - Área de proteção ambiental - APA;
II - Florestas estaduais e municipais;
III - Florestas sociais;
IV - Reservas ecológicas particulares - REP’s.

Subseção II
Das Unidades de Uso Direto

Art. 10. A cobertura vegetal remanescente das matas úmidas
e chapadas fica sujeita à proteção estabelecida em lei.

Art. 8°. As unidades de uso direto são as que tem como
objetivo de manejo proporcionar, sob conceito de uso múltiplo e sustentado, a exploração e preservação dos recursos
naturais, tais como:

Parágrafo único. Os remanescentes da vegetação que recobrem
as áreas de encraves da mata atlântica, como tais definidos
pelo Poder Público, somente poderão ser utilizados através
da exploração seletiva, segundo Plano de Manejo Florestal

§ 1°. O Poder Público poderá definir outras unidades de
uso direto.
§ 2°. O órgão competente emitirá normas de uso e critério
de exploração das unidades de uso direto.
§ 3°. Consideram-se:
I - Áreas de proteção ambiental - APA, a área assim declarada pelo Poder Público, para proteção ambiental, a fim de
assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar
ou melhorar as condições ecológicas locais;
II - Floresta estadual ou municipal, a área de domínio público estadual ou municipal delimitada com a finalidade de
manter, criar, manejar, melhorar ou restaurar potencialidades
florestais, e aproveitar seus recursos;
III - Florestas sociais, são as matas ordenadas nativas ou cultivadas de espécies de alta produtividade, como tal declarada
pelo Poder Público, visando suprir necessidades sócio-econômicas das populações carentes;
IV - Reservas Ecológicas Particulares - REP’s, as áreas de
domínio privado, que por destinação do proprietário sejam
reconhecidas e aprovadas pelo Poder Público, e que justifiquem ações de recuperação, pelos seus aspectos paisagísticos,
ou para a preservação do ciclo biológico de espécies nativas
da fauna e flora.
§ 4°. Quando as normas de uso e critério de exploração
impostas pelo Poder Público implicarem perda direta de uso
ou de disponibilidade do imóvel, este está desapropriado e o
proprietário será indenizado justa e previamente, de acordo
com os dispositivos constitucionais, na forma da lei.
SEÇÃO II
Das Matas Úmidas e Chapadas (encraves da Mata Atlântica)
Art. 9°. Consideram-se como Matas Úmidas e Chapadas
(com encraves na Mata Atlântica), as áreas das serra cristalinas que suportam a Floresta Tropical Subperenifólia
Plúvio-Nebular ou Matas Serranas ocorrentes nas serras de
Uruburetama, Maranguape, Aratanha, Baturité, Meruoca e
nas Chapadas do Araripe e Ibiapaba do Norte, em disjunção
das Florestas Atlânticas do Brasil leste.
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ou Agroflorestal, necessário para assegurar a conservação e
garantir a estabilidade e perpetuidade desses ecossistemas,
proibido o corte raso da área total da propriedade ou da área
florestal susceptível de exploração.
CAPÍTULO III
Das Florestas de Reserva Legal
Art. 11. Considera-se de Reserva Legal a área de domínio
público e privado sujeita a regime de utilização limitada,
ressalvada a de preservação permanente e susceptível de
exploração sob a seguinte condição:
I - representar um mínimo de 20 % (vinte por cento) de cada
propriedade, preferencialmente, em uma parcela única e com
cobertura arbórea localizada, a critério da SEMACE, onde não
são permitidos o corte raso e a alteração do uso do solo.
§ 1°. Para os fins previstos neste decreto, entende-se por
cobertura arbórea, a cobertura florestal representativa da
propriedade, comprovada pela SEMACE.
§ 2°. A exploração de que trata o artigo se destina, exclusivamente,
ao uso sob regime de manejo florestal e/ou silvipastoril de acordo
com o plano de manejo específico aprovado pela SEMACE.
§ 3°. A área de Reserva Legal deve ser averbada à margem do
registro do imóvel ou registrada na respectiva matrícula no
Cartório de Registro imobiliário competente, sendo vedada
a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título, ou nos casos de desmembramento da sua área.
§ 4°. Para fim do disposto no parágrafo anterior permitirse-á a unificação de áreas contíguas, atendendo ao mesmo
procedimento nele prescrito.
§ 5°. Para o cômputo da Reserva Legal, poderão estar inseridas, áreas de Preservação Permanente, a critério da autoridade
competente, quando estas áreas representarem percentual
significativo em relação à área total da propriedade.
§ 6°. O proprietário ou usuário da propriedade pode relocar
a floresta da Reserva Legal, de acordo com plano previamente
aprovado pela SEMACE.
§ 7°. Na hipótese de locar ou relocar a Reserva Legal deve o
usuário apresentar autorização expressa do proprietário.
§ 8°. Na eventual relocação da Reserva Legal deve-se observar
que a nova área tenha a tipologia, volumetria, solo e recursos
hídricos prioritariamente semelhantes à anterior ou com as
características consideradas melhores daquela caracterizada
como Reserva Legal à critério da SEMACE.
§ 9°. Quando o fracionamento da propriedade rural atingir
área de Reserva Legal, deverá obedecer, no que couber a
legislação federal pertinente.

SEÇÃO II
Das Florestas de Produção
Art. 12. Consideram-se de produção as florestas e demais
formas de vegetação destinadas as necessidades sócio-econômicas, através de exploração sustentável de matéria-prima de
origem vegetal, excluídas as florestas produtivas com restrição
de uso e as florestas de preservação permanente.
Parágrafo único. Consideram-se também, florestas de produção, aquelas originárias de plantios integrantes de projetos
florestais e florestas sociais.
Art. 13. A SEMACE somente autorizará a exploração,
por pessoas física ou jurídica caracterizada no art. 15 deste
Decreto, por produtos e subprodutos florestais oriundos de
florestas nativas, mediante apreciação e aprovação do respectivo Plano de manejo Florestal, apresentado previamente
pelo empreendedor.
TÍTULO II
DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL
Art. 14 Qualquer tipo de exploração florestal no Estado
dependerá de prévia autorização da SEMACE.
Art. 15. A autorização para a exploração das florestas nativas
e demais formas de vegetação, somente será concedida através
das seguintes modalidades:
I - Planos de Manejo Florestal Sustentáveis - PMFS;
II - Planos de Manejo Agroflorestais Sustentáveis - PMAFS;
III - Planos de Manejo Silvipastoris Sustentáveis - PMSPS;
IV - Planos de Manejo Integrados Agrosilvipastoris PMIASPS.
CAPÍTULO I
DOS PLANOS DE MANEJO FLORESTAL, AGROFLORESTAL, SILVIPASTORIL E AGROSILVIPASTORIL
SUSTENTÁVEIS
Art. 16. Entende-se por Manejo Florestal Sustentável, o
conjunto de atividades e intervenções planejadas, adaptadas
as condições das florestas e aos objetivos sociais e econômicos do seu aproveitamento, visando a produção racional de
produtos e subprodutos florestais, possibilitando o seu uso
em regime de rendimento sustentável.
Art. 17. Entende-se por Manejo Agroflorestal Sustentável,
qualquer uso racional do solo visando a elevação da produção
total, combinando culturas agrícolas e/ou frutíferas com
essências florestais, em forma simultânea ou consecutiva e
que, aplique práticas de manejo em regime de rendimento
sustentável, compatíveis com as formas culturais e sócioeconômica de vida da população local.
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Art. 18. Entende-se por manejo Silvipastoril Sustentável, o
conjunto de sistemas e práticas de uso do solo, visando elevar
a produção total, combinando técnicas pastoris e florestais, de
forma simultânea ou seqüencial, de tal maneira que alcance
uma elevação da produtividade em regime de rendimento
sustentável.
Art. 19. Entende-se por Manejo Agrosilvipastoril Sustentável,
o conjunto de sistemas e práticas de uso do solo, que envolve
a integração sócio-econômica e conservacionista aceitável
de árvores e arbustos, com culturas agrícolas, pastagens e
animais, de forma seqüencial ou simultânea de tal maneira
que, alcance a maior produtividade total em regime de rendimento sustentável.
Art. 20. Os objetivos dos Planos de Manejo Florestal, Agroflorestal, Silvipastoril e Agrosilvipastoril devem ter como fundamento principal, os seguintes aspectos, dentre outros:
I - Melhorar as condições sócio-econômica da população
local e condições ecológicas;
II - Elaborar e manter os sistemas ecológicos estáveis e produtivos;
III - Diminuir os usos de adubos químicos e pesticidas.
Art. 21. Os Planos de Manejo, de que tratam o caput dos
artigos n°s 16, 17, 18 e 19 devem ser subscritos por técnicos competentes, cadastrados na SEMACE, com respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
Parágrafo único. A SEMACE, terá o prazo de 90 (noventa)
dias após a publicação deste Decreto no Diário Oficial do
Estado, para estabelecer Normas Técnicas para elaboração,
análise e acompanhamento dos Planos de Manejo Florestal,
Agroflorestal, Silvipastoril e Agrosilvipastoril Sustentável.
Art. 22. A SEMACE, terá o prazo de até 90 (noventa) dias a
partir da data de solicitação, para analisar o pedido, vistoriar
a área e emitir ofício de aprovação do Plano de Manejo Sustentável ou apontar as irregularidades a serem sanadas.
Parágrafo único. Os planos de Manejo de que tratam os
artigos 16, 17, 18, 19, 20 e 21, devem conter no mínimo as
seguintes informações:
I - área total do imóvel;
II - áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal;
III - ocorrência na área do imóvel de espécies da fauna e/ou
flora silvestre, rara ou ameaçada de extinção;
IV - área do imóvel destinada ao manejo sustentável;
V - metodologia utilizada no inventário da cobertura florestal;
VI - resultados do inventário florestal;
VII - sistemas de exploração adotado;
VIII - impactos negativos e medidas mitigadoras;
IX - anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
Art. 23. Após a aprovação do plano pela SEMACE, será

expedida a competente Autorização de Exploração. No
final de cada período de exploração ou de ano de execução
do plano, será exigido o relatório detalhado das atividades
desenvolvidas na área do mesmo, segundo o cronograma e
operações aprovado.
Art. 24. As operações que não sejam totalmente realizadas dentro do prazo previsto no artigo anterior, deverão ser justificada
junto à SEMACE, sob pena de cassação da autorização.
§ 1°. Qualquer assunto de ordem técnica, por necessidade de
modificações e/ou reformulação do plano de manejo sustentável, deverá ser obrigatoriamente tratado pelo seu responsável técnico, no Departamento Florestal da SEMACE.
§ 2°. A alteração de responsabilidade técnica ocorrerá mediante a rescisão do contrato de supervisão e orientação
técnica entre as partes interessadas, baixa na Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, apresentação do novo
contrato, e observância das normas constantes do Código
de Ética Profissional CONFEA/CREA.
Art. 25. A SEMACE pode a qualquer tempo suspender
ou cassar a autorização implícita na aprovação do plano de
manejo sustentável, caso as normas estabelecidas não sejam
respeitadas.
§ 1°. A SEMACE e/ou entidades conveniadas realizará o
monitoramento da execução dos Planos de Manejo Sustentáveis, competindo-lhe:
I - a periódica fiscalização da natureza rotativa dos Planos;
II - a elaboração de vistoria técnica de encerramento ao final
da rotação programada nos planos;
III - para continuidade do Plano de Manejo Sustentável
- PMFS, após o final da rotação programada, o interessado
deverá protocolar junto a SEMACE uma reformulação do
PMS, contendo um novo inventário da cobertura florestal e
um novo cronograma de exploração, de acordo com a nova
rotação estabelecida.
CAPÍTULO II
DO USO ALTERNATIVO DO SOLO
Art. 26. Depende de prévia autorização da SEMACE, qualquer tipo de alteração da cobertura florestal nativa visando
o uso alternativo do solo.
§ 1°. Entende-se como Uso Alternativo do Solo, qualquer alteração
e/ou supressão na cobertura vegetal nativa, visando a implantação
de culturas agrícolas, frutíferas, pastagens e florestais.
§ 2°. Para obter a autorização de desmatamento visando o
uso alternativo do solo, ou para a implantação de floresta de
produção o proprietário deverá formalizar respectiva solicitação e declarar junto à SEMACE a finalidade do pedido, que
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constará de Termo de Compromisso por ele firmado.
§ 3°. A SEMACE terá o prazo e 90 (noventa) dias, a partir
da data da solicitação, para analisar o pedido, vistoriar a área
e emitir ofício de autorização ou apontar as irregularidades
a serem sanadas para a aprovação do pedido, que constará
de Termo de Compromisso.
Art. 27. Todo material lenhoso originado na implantação das
áreas de Uso Alternativo do Solo, deve ser aproveitado no
próprio imóvel ou comercializado na região, sendo proibida
a sua queima.
Parágrafo único. O aproveitamento do material lenhoso ou
de outros produtos e subprodutos florestais, inclusive seus
resíduos decorrentes da exploração a que se referem os artigos
26 e 27, serão fiscalizados e monitorados pela SEMACE e/ou
por entidades conveniadas.
Art. 28. No ato do preparo de limpeza do terreno, ficam
proibidas as queimadas, assim consideradas como queima
sem controle ou não autorizadas.
§ 1°. Só será permitido o uso do fogo sob a forma de “fogo
controlado” em práticas agrícolas, florestais, agroflorestais e
silvipastoris, mediante licenciamento do Órgão Ambiental,
sendo exigido para áreas superiores a 100 ha. a realização
de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, podendo ainda a
SEMACE, se julgar necessário, determinar a realização deste
Estudo para áreas inferiores a 100 ha.
§ 2°. Para autorização do uso do “fogo controlado”, o interessado deve formalizar solicitação, acompanhada da respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, subscrita por
técnico capacitado, juntamente com o comprovante de quitação da Taxa de Vistoria Técnica, e declarar a finalidade do
pedido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
§ 3°. A SEMACE terá prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
data do protocolo da solicitação, para vistoriar a área e emitir
a respectiva Licença ou determinar o Estudo de que trata o
parágrafo primeiro.
§ 4°. Para o uso do “fogo controlado” devem ser adotadas as
seguintes normas e precauções:
I - conhecimento da periculosidade potencial do uso do “fogo
controlado”, na área objeto da solicitação;
II - definição de técnicas e objetivos do uso do “fogo controlado”;
III - planejamento cuidadoso da operação, incluindo equipamentos adequados, mão-de-obra treinada e medidas de segurança ambiental, incluindo medidas de proteção a fauna;
IV - construção por conta do interessado, de aceiros de
proteção nos limites da área a ser queimada e ao longo das
faixas que servirão de linha de transmissão de energia elétrica,
com largura mínima de 3 (três) vezes a altura máxima dos

resíduos e galhadas da vegetação explorada e aproveitada
economicamente;
V - colocação de vigilantes treinados, devidamente equipados, ao redor da área;
VI - avisar aos confrontantes da área, onde será usado o
fogo controlado, com prazo mínimo e 3 (três) dias de antecedência, informando o local, dia e hora do início do fogo
controlado;
VII - no caso de queimada generalizada ou de incêndio florestal, obriga-se o responsável à reparação e indenização dos danos
causados ao meio ambiente, ao patrimônio e ao ser humano,
pelo uso indevido do fogo, devendo apresentar à SEMACE,
para aprovação, em até 30 (trinta) dias a partir da data da
autuação, plano e recuperação ambiental para a área afetada,
sem prejuízos das penalidades administrativas aplicáveis.
§ 5°. As penalidades incidirão sobre os autores, ou quem, de
qualquer modo concorra para a sua prática, de acordo com
a legislação em vigor.
CAPÍTULO III
Da Reposição Florestal
Art. 29. A pessoa física ou jurídica que utilize, transforme ou
consuma matéria-prima florestal, fica obrigada a Reposição
Florestal.
§ 1°. Entende-se por Reposição Florestal obrigatória, o plantio de espécies preferencialmente florestais nativas ou exóticas
comprovadamente adaptadas as condições regionais, de acordo com critérios técnicos estabelecidos pela SEMACE.
§ 2°. Os plantios com finalidade de reposição florestal obrigatória a serem efetuadas com essências florestais nativas ou
exóticas devem ser no mínimo igual ao volume médio de
matéria-prima consumida, transformada ou utilizada nos
últimos 24 (vinte e quatro) meses, em quantidades de mudas
nunca inferior ao volume equivalente necessário a atividade
do exercício do ano subseqüente.
§ 3°. O plantio destinado a reposição florestal, deve ser implantado no município de origem da matéria-prima florestal
explorada e somente será levado a crédito se constatada a sua
execução em vistoria técnica pela SEMACE.
§ 4°. As taxas de reposição florestal serão posteriormente
definidas em portaria pela SEMACE, indicando inclusive a
que se dirige, sem prejuízo da obrigatoriedade prevista no
parágrafo 1° deste artigo.
Art. 30. Estão isentos da obrigatoriedade da Reposição Florestal, as pessoas físicas ou jurídicas que comprovadamente
com nota fiscal avalizada pela Secretaria da Fazenda - SEFAZ,
utilizem:
I - matéria-prima florestal provenientes de áreas com planos
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de manejo florestal, agroflorestal, silvipastoril e agrosilvipastoril, aprovados pela SEMACE e em execução;
II - matéria-prima florestal plantada com recursos próprios e não vinculadas aos órgãos florestais;
III - matéria-prima oriunda de projetos de interesse público
devidamente comprovada;
IV - resíduos de desmatamentos devidamente autorizados
pela SEMACE;
V - resíduos provenientes de atividade industrial;
VI - resíduos provenientes de práticas agrícolas.

mento da legislação ambiental.
Art. 36. O transito e o consumo de matéria-prima de origem
florestal proveniente de fora do Estado do Ceará, deve estar
devidamente acompanhado do(s) respectivo(s) documento(s)
legal(is) de origem.
TÍTULO III
DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS

§ 1°. Entende-se por matéria-prima florestal, todo e qualquer
produto e subproduto florestal proveniente da exploração de
atividades florestal, agroflorestal, silvipastoril e agrosilvipastoril, bem como, de florestas plantadas.

Art. 37. Entende-se como consumidor de matéria-prima
florestal, toda pessoa física ou jurídica que utilize, processe,
transforme ou consuma produtos e subprodutos de origem
florestal.

§ 2°. Entende-se por resíduos:
I - de desmatamentos autorizados pela SEMACE, tais como:
tocos, raízes e galhadas;
II - de atividades industriais, tais como: costaneiras, aparas, cavacos, moinha de carvão, cascas, tegumentos e pericarpos de frutos
e/ou frutas semi-industrializadas e industrializadas e similares;
III - de práticas agrícolas, tais como: material lenhoso provenientes de tratos culturais de florestas plantadas e/ou culturas de
frutíferas lenhosas e limpeza de terrenos de áreas agrícolas.

Parágrafo único. as pessoas físicas ou jurídicas consumidoras
de matéria-prima florestal são obrigadas a fazer seu cadastro
e registro na SEMACE, no prazo máximo de 120 dias após
a publicação no Diário Oficial do Estado, deste decreto.

Art. 31. A isenção de que trata o art. 30, não desobriga o
interessado da comprovação junto à SEMACE através da
nota fiscal conferida pela secretaria da Fazenda - SEFAZ, da
origem da matéria-prima florestal ou dos resíduos.
Art. 32. Os recursos aportados à conta de Reposição Florestal
obrigatória, conforme previsto no art. 29, parágrafo 4°, deste
Decreto, deverão ser aplicados exclusivamente no plantio
específico de florestas a qualquer título, através do Programa
de Desenvolvimento e Conservação Florestal implementados
pela SEMACE.
CAPÍTULO IV
DO SELO DE TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA
DE ORIGEM FLORESTAL
Art. 33. Fica instituído o Selo de Transporte de MatériaPrima de Origem Florestal, destinado ao acobertamento do
transporte de matéria-prima de origem florestal, antes da
primeira transformação.
Art. 34. A emissão do Selo de Transporte de Matéria-Prima de
Origem Florestal se dará pela SEMACE ou outro ente público
por esta indicado, cuja destinação e quantificação serão reguladas através de Portaria disciplinada por essa Autarquia.
Art. 35. A SEMACE reduzirá ou suspenderá o fornecimento
do Selo de Transporte de Matéria-Prima de Origem Florestal
quando constatar irregularidades no seu uso ou no cumpri-

Art. 38. Os consumidores de outros Estados que adquirirem
matéria-prima de origem florestal no Estado do Ceará, ficam
obrigados as disposições do presente Decreto.
CAPÍTULO I
DOS GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS CONSUMIDORES
Art. 39. A SEMACE, através de Atos Normativos, definirá e
disciplinará, o que sejam Grandes, Médios e Pequenos Consumidores de Produtos e Subprodutos Florestais de acordo
com os arts. 14 e 15 da Lei 12.488, de 13 de setembro de
1995.
TÍTULO IV
DA COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO
Art. 40. A comprovação de exploração autorizada se faz:
I - quanto à implantação de Planos de Manejo Sustentáveis,
Desmate, Destocamento e demais atos que dependam de
autorização formal da SEMACE, mediante licença respectiva,
sua certidão ou fotocópia autenticada;
II - quanto ao transporte, comercialização, estoque, consumo ou uso, pela nota fiscal, com menção expressa no Selo
de Transporte de Matéria-Prima de Origem Florestal então
aposto, da licença respectiva do ato anterior concedida ao
fornecedor, comerciante, extrator, consumidor ou produtor
rural.
TÍTULO V
CAPÍTULO I
DA FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÃO E PENALIDADES
Art. 41. As ações ou omissões contrárias as disposições deste
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Decreto, sujeita aos infratores as penalidades constantes no
Capítulo XIV da Lei n° 12.488/95, sem prejuízo da reparação
do dano ambiental e de outras sanções legais cabíveis.
§ 1°. Os infratores estarão também sujeitos as seguintes
penalidades administrativas, especificadas no anexo deste
Decreto:
I - multa de 50 (cinquenta) a 15.000 (quinze mil) UFIR,
calculada conforme a natureza da infração, o seu grau, espécie, extensão, área, região, volume, peso, unidade, finalidade,
quantidade, valores envolvidos, área total da propriedade
e características, o seu excepcional valor ecológico, o nível
de esclarecimento e sensibilidade do infrator, a autuação e
exigência de reposição ou reposição devidas, o dolo ou culpa, bem como a respectiva proposta ou proposta do projeto
de reparação, permitindo seu parcelamento em até 3 (três)
vezes, de acordo com critérios técnicos do órgão de controle
ambiental competente;
II - interdição temporária ou definitiva ou embargo;
III - apreensão de produtos e subprodutos florestais e de
instrumentos utilizados para a prática das infrações;
IV - revogação da licença ou autorização;
V - cancelamento do registro.
§ 2°. As penalidades incidirão sobre os infratores, sejam eles
agentes diretos, ou sobre aqueles que tenham, de qualquer
modo concorrido para a prática da infração ou que dela tenha
obtido vantagem de qualquer natureza.
§ 3°. Sendo o infrator reincidente, a multa será aplicada em
dobro, sem prejuízo das demais sanções.
§ 4°. A penalidade de cancelamento de registro poderá ser
aplicada isolada ou concomitantemente com qualquer das
penalidades, já na primeira infração verificada.
§ 5°. As penalidades administrativas previstas na Lei n°
12.488/95 e neste regulamento serão aplicadas independentemente de outras cominações legais, consistindo sempre a
responsabilidade objetiva do infrator em indenizar e reparar
o dano ambiental causado, nos termos do § 1° do art. 134
da Lei n° 6.938/81, combinado com o § 3° do art. 225, da
Constituição Federal de 1988.
§ 6°. A verificação da infração que possa constituir-se em
motivo para propositura da ação civil pública nos termos do
art. 8° da Lei 7.347 de 24 de julho de 1985, com cópia do
processo administrativo respectivo deverá ser encaminhada
do Ministério Público.
§ 7°. Se a infração tiver como causa mediata ou imediata
a participação de técnico responsável, além de aplicada
penalidade administrativa prevista nos §§ anteriores, deverá o fato ser encaminhado ao respectivo órgão de classe
fiscalizador da profissão.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 42. As ações administrativas pertinentes ao contencioso
e a propositura das execuções fiscais relativamente aos créditos constituídos cabem ao órgão ambiental competente e a
Procuradoria Geral do estado, respectivamente.
Art. 43. As penalidades serão aplicadas mediante processo
administrativo, que se iniciará com a lavratura do competente
auto de infração, no qual será assegurada a ampla defesa ao
acusado de haver cometido a infração.
Parágrafo único. Ao autuado será concedido o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar defesa dirigida a autoridade
processante, após depósito de caução.
TÍTULO VI
CAPÍTULO I
DOS CONVÊNIOS
Art. 44. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data da publicação deste Decreto, o Estado do Ceará, através
da SEMACE, formalizará e implementará convênio com o
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e Meio
Ambiente - IBAMA, para adequar sua colaboração com
aquele órgão aos termos da Lei n° 12.488/95 e deste Decreto, simplificando e unificando a fiscalização das atividades
florestais e eliminando o controle duplo do mesmo ato.
Art. 45. A SEMACE, formalizará e implementará convênios,
ajustes e contratos, visando facilitar a implementação da Lei
n° 12.488/95 e deste Decreto.
Parágrafo único. O objetivos destes convênios, ajustes e
contratos, será o disciplinamento das metas, objetivos e
atividades, no tocante a fiscalização, implementação, acompanhamento e monitoramento da Política florestal do Estado
do Ceará, Lei n° 12.488/95 e deste Decreto.
Art. 46. A SEMACE formalizará convênios com entidades
de caráter público e privado, visando a realização no prazo
máximo de 30 (trinta) meses, contados a partir da publicação
deste Decreto no Diário Oficial do estado, da atualização e
mapeamento e novo inventário florestal do Estado do Ceará, bem como o monitoramento da produção dos recursos
florestais do Estado.
TÍTULO VII
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 47. A SEMACE, através da Divisão de Educação Ambiental, assumirá a responsabilidade, pela implantação, divulgação e difusão da educação florestal no Estado do Ceará.
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Art. 48. Este Decreto deverá ser distribuído, de forma
obrigatória, a todas as escolas de 1°, 2° e 3° graus, públicas
e privadas, Sindicatos e associações de proprietários e de
trabalhadores rurais do Estado, bibliotecas públicas, prefeituras municipais, acompanhado por amplo processo de
divulgação e explicação de seu conteúdo e dos princípios de
conservação da natureza.
CAPÍTULO I
Departamento Florestal
Art. 49. O Departamento Florestal, criado pelo art. 45 da
Lei n° 12.488 de 13 de setembro de 1995 terá sua estrutura,
finalidades e composição instituídas por decreto do Poder
Executivo Estadual.
TÍTULO VIII
DOS EMOLUMENTOS E CUSTOS OPERACIONAIS
Art. 50. A aplicação dos recursos oriundos do disposto no
caput do art. 31 da Lei n° 12.488/95, serão disciplinados
e implementados em atos da SEMACE e sua aplicação
obedecerá rigorosamente o que dispõe os itens I e II deste
mesmo artigo.
Art. 51. A SEMACE, disciplinará e emitirá normas para o
registro de pessoas físicas e jurídicas, junto ao seu Departamento Florestal.
TÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 52. O Poder Público Estadual, com fulcro no art. 7° da
Lei 4.771/65, e art. 27 da Lei 12.488/95, definirá relação de
árvores imunes de corte no Estado do Ceará.
Art. 53. Para os efeitos do disposto neste Decreto considerase órgão competente a Superintendência Estadual do meio
Ambiente - SEMACE.
Art. 54. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 12 de setembro de 1996.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
ADOLFO DE MARINHO PONTES

***

DECRETO Nº 25.777,
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2000.
Dispõe sobre a criação do Corredor Ecológico
do Rio Pacoti, no trecho da ponte velha da
CE-040 até a cota 600(RN-IBGE) da serra de
Baturité ligando as APA’S do rio Pacoti e da
Serra de Baturité, abrangendo os municípios
de Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba, Horizonte,
Pacajus, Acarape e redenção e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições que lhe conferem os incisos IV e VI do
art. 88 da Constituição Estadual, o art. 4°, inciso VI e art.
5° da Lei Estadual n° 12.488 de 13 de setembro de 1995 e
Decreto Estadual n° 24.221, de 12 de setembro de 1996,
art. 8°, § 1°, bem como o artigo 225, § 1°, inciso III, da
Constituição Federal;
CONSIDEANDO as necessidades de proteção das matas
ciliares desde a nascente até a foz e de interligar as duas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) ao longo do Rio Pacoti,
garantindo assim a recomposição dos ecossistemas e sua
conservação;
CONSIDERANDO a relevância da delimitação de faixas
marginais em ambas as margens do Rio Pacoti no trecho que
vai da ponte velha da CE-040 (fim da APA do Rio Pacoti)
até a cota 600 da Serra de Baturité (início da APA da Serra
de Baturité);
CONSIDERANDO ser dever do Estado adotar ações
preventivas contra a erosão e o conseqüente assoreamento dos recursos hídricos, impedindo, cocomitantemente, o acesso de poluentes aos corpos d’água e a
ocupação indevida das faixas e/ou áreas em referência;
CONSIDERANDO a importância do Rio Pacoti para o
abastecimento d’água na Região Metropolitana de Fortaleza,
a caracterização da faixa de cobertura vegetal que margeia
este rio como Corredor Ecológico do Rio Pacoti, com os
remanescentes de mata atlântica, a crescente fragmentação
dos ecossistemas e a necessidade de estabelecer um caminho
para o fluxo da biota e preservação da biodiversidade,
DECRETA:
Art. 1°. Fica declarada CORREDOR ECOLÓGICO DO
RIO PACOTI a faixa marginal de ambas as margens do
Rio Pacoti ao longo do trecho da ponte velha da CE-040
até a cota 600 da Serra de Baturité, ligando as APAs do Rio
Pacoti e da Serra de Baturité, abrangendo os municípios de
Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba, Horizonte, Pacajus, Acarape
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e Redenção, delimitada pela poligonal cujas coordenadas
(em UTM) serão definidas em Instrução Normativa, a ser
elaborada pela SEMACE, no prazo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da publicação deste Decreto.
Art. 2°. O Corredor ecológico do Rio Pacoti atende aos
seguintes objetivos:
I - ligar as APAs do Rio Pacoti e da Serra de Baturité, garantindo a preservação das matas ciliares ao longo do rio;
II - garantir a recuperação e manutenção da biota, facilitando
a dispersão de espécies e a recolonização das áreas degradadas,
bem como a manutenção das populações que demandam
para a sua sobreviv6encia de áreas maiores do que aquelas
áreas de preservação permanente;
III - disciplinar o uso e ocupação do solo nas zonas de proteção do Corredor Ecológico do Rio Pacoti, a fim de prevenir
o assoreamento e a poluição do mesmo;
IV - Assegurar o perfeito escoamento das águas fluviais,
evitando inundações;
V - Garantir a cobertura vegetal existente entre remanescentes de vegetação primária em estágio médio e avançado
de regeneração, propiciando habitat ou servindo de área de
trânsito para a fauna residente nos remanescentes;
VI - Desenvolver na população regional uma consciência
ecológica e conservacionista.
Art. 3º. O Corredor Ecológico do Rio Pacoti divide-se em
duas zonas para fins de proteção ambiental e exploração da
atividade sócio-econômica:
- Zona Núcleo;
- Zona de amortecimento.
Art. 4º. A Zona Núcleo Corresponde as faixas marginais de
proteção do Corredor Ecológico do Rio Pacoti, obedecendo
as seguintes delimitações, conforme Anexo Único integrante
deste Decreto:
I - margens Direita e Esquerda do Rio - 100,00 m (cem
metros) para cada lado, medidos a partir da cota de cheia
máxima;
II - açudes Acarape do Meio, Pacoti e Riachão - 100,00
m (cem metros) a partir da cota de cheia máxima, ficando
esta delimitação estendida aos demais açudes, lagos e lagoas
existentes ao longo do corpo dágua.
§ 1º - Nesta Zona apenas serão permitidos os seguintes
usos e atividades, desde que não impliquem na supressão
total ou parcial no processo de recuperação da vegetação de
preservação permanente:
a) pesca não predatória;
b) excursionismo;
c) natação;
d) esportes náuticos não motorizados;
e) outros esportes ao ar livre, desde que não impermeabilizem o solo.

§ 2º. Poderão ser permitidos a construção de ancoradouro de
pequeno porte, rampa para lançamento de barcos, pontões
de pesca, tanques para piscicultura, equipamentos destinados
ao campismo e outras formas de lazer, devendo os projetos de
tais obras merecerem o licenciamento prévio da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, desde que
não impliquem na supressão total ou parcial no processo de
recuperação da vegetação de preservação permanente.
§ 3º. Fica proibida a supressão total ou parcial das florestas
e demais formas de vegetação de preservação permanente,
definidas pela Lei Federal nº 4.771, de 15 de novembro de
1965 e Resolução CONAMA nº 004/86, assim consideradas
pelo art. 3º do Decreto Estadual nº 24.221, de 12 de setembro de 1996, bem como, as áreas dentro dessas delimitações
passíveis de recuperação natural ou não da vegetação.
Art. 5º. A Zona de Amortecimento integra as faixas marginais
de Uso Sustentável do Corredor Ecológico do Rio Pacoti,
obedecendo as seguintes delimitações, conforme Anexo
Único deste Decreto:
I - margens direita e esquerda do rio - 500,00m (quinhentos
metros) a partir da Zona Núcleo;
II - açudes Acarape do Meio, Pacoti e Riachão - 500,00m
(quinhentos metros) a partir do limite da Zona Núcleo,
ficando esta delimitação estendida aos demais açudes, lagos
e lagoas ao longo do corpo dágua.
§ 1º. Nesta Zona, apenas serão permitidos os seguintes usos
e atividades:
a) residencial;
b) institucional;
c) industrial não poluente;
d) comercial e serviços;
e) recreativo;
f ) exploração agrícola sem o uso de defensivos agrícolas;
g) extração vegetal, florestamento e reflorestamento, utilizando apenas espécies nativas.
§ 2º. Fica proibido o lançamento de qualquer resíduo in
natura, sólido, semi-sólido ou líquido que possa afetar a
qualidade das águas superficiais e do lençol freático, causar
danos à saúde, ao bem estar público e à fauna e a flora.
Art. 6º. No corredor ecológico, as atividades industriais,
comerciais, recreativas ou de prestação de serviços, e a aprovação de projetos de loteamento, arruamentos, edificações,
obras públicas ou particulares, reformas ou ampliações de
edificações existentes, por quaisquer órgãos, dependerão do
prévio licenciamento da SEMACE, ouvido o Comitê Gestor nos casos de empreendimento cuja complexidade exija
elaboração de EIA/RIMA.
§ 1º. O licenciamento de atividades e a aprovação de
projetos mencionados neste artigo ficarão sujeitos às
seguinte exigências:
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I - destinação do uso de área a ser ocupada, caracterizados e expressos nos projetos e documentos submetidos
à aprovação;
II - apresentação nos projetos, de estudos de impacto ambiental, se for o caso, que apresentem soluções adequadas
para a coleta, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, produzidos pelas atividades a serem
desenvolvidas;
III - apresentação, nos projetos, de solução satisfatória
quanto aos problemas de erosão e de escoamento das
águas pluviais.
Art. 7º. No Corredor Ecológico do Rio Pacoti é proibida a
disposição de resíduos sólidos coletados pelos Serviços de
Limpeza Pública, bem como o lodo resultante dos processos
de tratamento dos sistemas públicos e particulares.
Art. 8º. No Corredor Ecológico do Rio Pacoti, onde o serviço
de Limpeza Pública não efetuar coleta de lixo, os resíduos
sólidos decorrentes das atividades industrias, comerciais,
institucional, residencial de serviços deverão ser removidos
para fora da Área do Corredor Ecológico.
Art. 9º. Os efluentes de esgotos sanitários, oriundos dos
equipamentos e atividades, localizados no Corredor ecológico
do Rio Pacoti, deverão ser encaminhados à rede coletora do
sistema público.
Parágrafo único. Em casos de áreas ainda não servidas pelo
sistema público de esgotamento sanitário, o licenciamento das
atividades e equipamentos permitidos serão condicionantes a
estudo geotécnicos e hidrogeológicos que determinem a solução
sanitariamente satisfatória para o destino final dos efluentes.
Art. 10. Nos terrenos situados na Zona de Núcleo não será
permitido movimento de terra, inclusive empréstimo ou
bota-fora a menos que se destinem ao controle de cheias,
regularização de vazão, proteção de mananciais e para melhor
utilização das águas, conforme os usos preponderantes estabelecidos, devendo em tais casos ser solicitado, previamente,
o licenciamento da SEMACE.
Art. 11. Nas parcelas restantes da Bacia, as obras que exijam
movimentação de terra deverão, sem prejuízo de outras exigências, ser executadas segundo projeto que não impliquem
no alagamento de outras áreas, que assegure proteção aos
locais preferenciais de escoamento e impeça o assoreamento
dos corpos de água, condicionadas ao licenciamento da
SEMACE.
Art. 12. Na zona de amortecimento e na parcela restante
de cada bacia, nas áreas não loteadas, o desmatamento e
a remoção indispensável da cobertura vegetal, observada a
legislação em vigor, só serão permitidos mediante autorização
da SEMACE e nos seguintes casos:

I - implantação de obras, serviços e edificações admitidos
nesta Lei;
II - para exploração agrícola, florestamento e reflorestamento,
extração vegetal, em regime de utilização racional, ou para
substituição por vegetação com finalidades econômicas ou
de proteção, desde que não provoquem assoreamento.
Art. 13. A área correspondente à Zona Núcleo não poderá
ser computada no cálculo de áreas livres em loteamento.
Art. 14. Na Zona de Amortecimento, somente serão permitidos
loteamentos, edificações, reformas e ampliações, para qualquer
dos fins, enumerados neste Decreto, se satisfizerem aos seguintes
princípios, sem prejuízo das demais exigências legais:
I - a expansão urbana deve ser de baixa densidade e sempre
compatível com a infra-estrutura sanitária existente, cujos
parâmetros deverão ser definidos em Instrução Normativa;
II - a ocupação deve ser de baixa densidade, com lotes mínimos de 2.000 metros quadrados na área rural.
Art. 15. Não será permitida no Corredor Ecológico do Rio
Pacoti a instalação ou construção de:
I - hospitais;
II - aterros sanitários e usinas de lixo;
III - cemitérios e necrotérios;
IV - postos de abastecimento de veículos e lava-jatos;
V - comércio, manuseio, transporte e estocagem de produtos
químicos, inflamáveis, tóxicos, venenosos e explosivos;
VI - matadouros;
VII - outros estabelecimentos cujos despejos sejam infectados com microorganismos patogênicos.
Art. 16. A criação de animais, bem como a prática de atividades agrícolas e hortifrutícolas na Zona de Amortecimento,
para fins comerciais somente serão permitidas mediante
licenciamento concedido pela SEMACE.
Parágrafo único. No pedido de licenciamento das atividades
agrícolas e hortifrutícolas a serem desenvolvidas na Zona de
Amortecimento, o interessado deverá identificar, caracterizar
a área a ser cultivada e apresentar projetos agrícolas sem o
uso de agrotóxicos.
Art. 17. A SEMACE poderá exigir do usuário a redução
da área cultivada, se as condições do manancial assim o
impuserem.
Art. 18. Para o pleno funcionamento do Corredor Ecológico no Rio Pacoti serão adotadas as seguintes medidas
prioritárias:
I - demarcação em campo da Zona Núcleo, utilizando
marcos físicos;
II - realização de monitoramento do controle: das águas do
Rio Pacoti, procedendo a sua correta classificação, de acordo
com a Resolução CONAMA nº 20/96;
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III - adoção de providências para o reflorestamento da
mata ciliar;
IV - elaboração de planos de recuperação das áreas degradadas;
V - articulação com os municípios abrangidos pelo Corredor Ecológico do Rio Pacoti a fim de orientar os planos
diretores e realizar ações conjuntas para o cumprimento
deste Decreto.
Art. 19. Fica a Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE responsável pela execução deste Decreto, cabendo
ainda, o licenciamento, monitoramento e fiscalização das
atividades e empreendimentos implantados no Corredor
Ecológico do Rio Pacoti, podendo propor junto aos municípios abrangidos pelo referido corredor a criação de um
Comitê Gestor composto, paritariamente, por representantes
do executivo desses municípios, da Secretaria de Recursos
Hídricos, da sociedade civil organizada e outras entidades
públicas ou privadas.
Art. 20. As atividades, obras ou empreendimentos, modificadores
do meio ambiente, a serem implantados no Corredor Ecológico
do Rio Pacoti devem apresentar estudo de impacto ambiental,
conforme exigência da SEMACE e submeter-se à prévia aprovação
no Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA.
Art. 21. A não observância das disposições contidas neste
Decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas nas
Leis Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e Estaduais
nº 11.411 de 28 de dezembro de 1987 e 12. 488, de 13 de
setembro de 1995, na forma seguinte:
I - advertência;
II - multa simples, diária, de 50 (cinquenta) a 15.000 (quinze
mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal de Referência,
divulgado pelo Governo Federal na data da infração;
III - embargo;
IV - suspensão total ou parcial da atividade;
V - interdição, definitiva ou temporária dos direitos;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo Poderes Público Federal, Estadual e
Municipal.
§ 1º. As penalidades previstas nos incisos III, IV e V deverão
ser aplicadas sem prejuízo das mencionadas nos incisos I e
II deste mesmo artigo.
§ 2º. O degradador é obrigado, sem prejuízo das aplicação das
sanções indicadas neste artigo, a reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros afetados por seu comportamento
ou atividade, independente de culpa.
§ 3º. Na aplicação de multa de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os limites previstos na Lei Federal
n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e nas Lei Estaduais
n°s 11.411, de 28 de dezembro de 1987 e 12.488, de 13 de
setembro de 1995.

§ 4°. Na hipótese de reincidência, a multa, simples ou diária,
poderá ser aplicada em valor correspondente ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 5°. A constatação do dano ambiental, para fins de gradação
das sanções previstas no § 3° deste artigo, será feita através
de relatório técnico, subscrito pelo profissional que realizar
a inspeção, o qual disporá sobre sua natureza e magnitude
da degradação ou poluição verificada.
§ 6°. No caso de infração continuada, a autoridade competente poderá aplicar multa diária, observados os limites
e valores impostos pela Lei, que cessará depois de corrigida
a irregularidade e não ultrapassará o período de 30 (trinta)
dias corridos, contados da sua imposição.
§ 7°. A multa poderá ter a exigibilidade suspensa se o infrator, mediante Termo de Compromisso assinado e aprovado
pelo órgão ambiental que a aplicou, executar as medidas
estabelecidas com o fim de cessar e corrigir a poluição ou
degradação ambiental.
§ 8°. As sanções previstas nos incisos III, IV e V deste artigo
serão aplicadas nos casos de perigo iminente à saúde pública
ou na hipótese de atividades, obra ou empreendimento que
estejam sendo executados em desobediência às prescrições
legais e regulamentares, em desacordo com a licença concedida, caso em que esta poderá ser suspensa ou cassada.
§ 9°. Competirá à autoridade que concedeu os benefícios,
incentivos ou financiamentos, nos termos da Lei Federal
n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, o ato declaratório da
suspensão, interdição ou perda, referidos nos incisos IV a
VII deste artigo.
§ 10. As penalidades pecuniárias serão impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
mediante Auto de Infração, de acordo com as normas e
procedimentos aplicáveis.
Art. 22. Visando atingir os objetivos previstos neste Decreto,
a SEMACE deverá firmar convênios com a Secretaria de
Recursos Hídricos, podendo, ainda, firmá-los com outros
organismos governamentais e não governamentais.
Art. 23. Este Decerto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Fortaleza, 15 de fevereiro de 2000.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DA INFRA ESTRUTURA
***
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DECRETO Nº 27.413, DE 30 DE MARÇO DE 2004.
Dispõe sobre a instituição da Carnaúba como
árvore símbolo do Estado do Ceará, e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e
VI, da Constituição Estadual, tendo em vista os princípios e
objetivos de preservação e conservação ambiental previstos na
Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, que estabelece
a Política Estadual do Meio Ambiente; e
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º inciso I, da Lei
Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1681,
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, incisos XVI e
XVII, da Lei Estadual nº 12.488, de 13 de setembro de 1995,
que institui a Política Florestal do Ceará;
CONSIDERANDO a importância de se promover a conservação da biodiversidade, do desenvolvimento sustentável e do
reconhecimento do valor histórico, cultural e paisagístico da
árvore denominada Carnaúba (Copernicia prunifera) natural
da região do nordeste brasileiro, bem como dos estados do
Pará, Tocantins e Goiás;

DECRETO Nº 27.596,
DE 20 DE OUTUBRO DE 2004.
Dispõe sobre a criação do Comitê Estadual
de Prevenção, Monitoramento, Controle de
Queimadas e Combate aos incêndios Florestais
- PREVINA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual;
CONSIDERANDO o que prescreve a Constituição Federal,
no seu art. 23, incisos VI e VII, que estabelece como competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, a proteção do meio ambiente e preservação
das florestas;
CONSIDERANDO o art. 225, da Constituição Federal
e o Capítulo VIII “do Meio Ambiente”, da Constituição
Estadual, ambos tratando da importância da proteção do
meio ambiente;

Art. 1º. Fica instituída como árvore símbolo do Estado do
Ceará, a Carnaúba (Copernicia prunifera).

CONSIDERANDO as normas legais pertinentes aos recursos florestais, a saber, Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965 que institui o Código Florestal Brasileiro, Decreto
Federal nº 2.661, de 08 de julho de 1998 que regulamentou
o parágrafo único do art. 27, estabelecendo normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris
e florestais e o Decreto Federal nº 4.756, de 20 de junho
de 2003, e,

Art. 2º. Ficam, a derrubada e o corte da árvore Carnaúba,
condicionados à autorização dos órgãos e entidades estaduais
competentes.

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 12.488, de 13 de
setembro de 1995 e o Decreto nº 24.221, de 21 de setembro
de 1996, que o regulamenta.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETA:

DECRETA:

PALÁCIO IRACEMA, em Fortaleza, aos 30 de março
de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE

***

Art. 1º Fica criado o Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios
Florestais - PREVINA, com a finalidade de subsidiar o Governo do Estado na formulação do Plano Estratégico Estadual
e propor políticas, diretrizes e ações, com vistas ao controle
de queimadas e combate aos incêndios florestais.
Art. 2º O Comitê terá caráter consultivo e deliberativo e será
composto paritariamente por 28 (vinte e oito) membros,
sendo 14 (quatorze) representantes dos órgãos e entidades
governamentais e 14 (quatorze) representantes da sociedade
civil, em que se incluem, dentre outras, as Organizações
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Não-Governamentais - ONG’s e as instituições da iniciativa
privada que tenham dentre seus objetivos a proteção ao meio
ambiente.
§ 1º. Cada integrante do Comitê terá um suplente, que o
substituirá em suas ausências e impedimentos.
§ 2º. O mandato dos membros do Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate
aos Incêndios Florestais - PREVINA, bem como a indicação
dos mesmos, serão definidos no regimento interno, inclusive quanto a forma de substituição ou exclusão, garantida,
sempre, a paridade de representações.
§3º. Os órgãos estaduais e suas entidades vinculadas, e instituições públicas que compõem o Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos
Incêndios Florestais - PREVINA, são os seguintes: (redação
alterada pelo art. 1o do Decreto no 27.748/2005)
I - Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente
– SOMA;
II - Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE;
III - Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social - SSPDS,
representada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Ceará;(redação alterada pelo art. 1o do Decreto no
27.748/2005)
IV - Secretaria de Agricultura e Pecuária - SEAGRI, representada pela Empresa de Extensão Rural do Ceará - EMATERCE; (redação alterada pelo art. 1o do Decreto no
27.748/2005)
V - Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos
– FUNCEME;
VI - Secretaria de Recursos Hídricos - SRH, representada
pela Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos
- COGERH; (redação alterada pelo art. 1o do Decreto no
27.748/2005)
VII - Secretaria da Ciência e Tecnologia - SECITECE;
VIII - Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA, representada
pelo Departamento de Estradas e Rodagens - DERT; (redação alterada pelo art. 1o do Decreto no 27.748/2005)
IX - Secretaria da Ação Social - SAS, representada pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado do Ceará
- CEDEC; (redação alterada pelo art. 1o do Decreto no
27.748/2005)
X - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA;
XI - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
– DNOCS;
XII - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA/CE;
XIII - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT e
XIV - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA.

§ 4º. Os representantes dos Órgãos e entidades públicas,
citados no art.2º parágrafo terceiro, titulares e suplentes,
serão oficialmente indicados por seus respectivos dirigentes e
nomeados mediante Portaria do Presidente do Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas
e Combate aos Incêndios Florestais - PREVINA.
§ 5º. Os representantes da sociedade civil serão indicados
conforme sua categoria, observando o disposto no art.2º e
serão posteriormente nomeados, mediante Portaria do Presidente do Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento,
Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais
- PREVINA.
§ 6º. Durante a elaboração do Plano Estadual de Prevenção,
Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos
Incêndios Florestais - PREVINA, fica facultado ao Comitê
convidar representantes de outras instituições que atuem,
direta ou indiretamente, nas ações
desenvolvidas por este Comitê, com o intuito de participar
do processo de construção desse Plano.
§ 7º. Mediante convite formal, subscrito pelo respectivo
Presidente, o Comitê poderá solicitar a participação de
instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, bem assim pessoas físicas, conforme o caso, a título de
colaboradores eventuais.
Art. 3º. A Presidência do Comitê será exercida pelo titular da
Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente - SOMA
e na sua ausência pelo seu suplente.
Parágrafo único. O Comitê contará com uma Secretaria
Executiva ligada diretamente à Presidência, cuja composição,
será definida no Regimento Interno.
Art. 4º. As funções de membro do Comitê Estadual de Monitoramento, Prevenção, Controle de Queimadas e Combate
aos Incêndios Florestais - PREVINA, serão consideradas
como de relevante interesse público, não ensejando qualquer
tipo de remuneração, admitindo-se apenas o ressarcimento de
despesas imprescindíveis, especialmente as de deslocamento,
decorrentes de seu exercício de função, ficando estas despesas
a cargo dos órgãos públicos ou entidades civis s quais pertence
o respectivo membro.
Art. 5º São objetivos do Comitê:
I - fortalecer e articular as ações e as políticas de educação,
prevenção, monitoramento e controle de queimadas e incêndios florestais visando a redução do emprego do fogo em
práticas agropastoris e florestais no território cearense;
II - estimular a elaboração de planos integrados de ações
municipal e estadual de controle de queimadas e combate aos
incêndios florestais elaborados pelos órgãos competentes;
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III - articular as ações interinstitucionais de fiscalização,
monitoramento, educação ambiental visando a prevenção e
controle de queimadas e combate aos incêndios florestais;
IV - sistematizar e disponibilizar para a sociedade as informações constantes do banco de dados na unidade de
monitoramento.
Art. 6º. Fica instituída a sala de situação de controle e monitoramento, localizada na sede da Fundação Cearense de
Metereologia e Recursos Hídricos - FUNCEME, destinada a
atender as demandas do Comitê de acordo com os objetivos
estabelecidos no caput do art. 1º deste Decreto. (redação
alterada pelo art. 1o do Decreto no 27.748/2005)
Parágrafo único. As unidades técnicas que compõe o comitê
deverão trabalhar em parceria com a FUNCEME, notadamente na alimentação e atualização do seu banco de dados.
Art. 7º. O Comitê deverá elaborar seu Regimento Interno no
prazo de 60 (sessenta), dias contados a partir da publicação
deste Decreto.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 20 de outubro de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE

***

Incêndios Florestais - PREVINA;
DECRETA:
Art. 1º. Os dispositivos abaixo indicados do Decreto nº
27.596, de 20 de outubro de 2004, passam a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art.2º.......................................
§3º. Os órgãos estaduais e suas entidades vinculadas, e instituições públicas que compõem o Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate
aos Incêndios Florestais - PREVINA, são os seguintes:
III - Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social - SSPDS,
representada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Ceará;
IV - Secretaria de Agricultura e Pecuária - SEAGRI, representada pela Empresa de Extensão Rural do Ceará - EMATERCE;
VI - Secretaria de Recursos Hídricos - SRH, representada
pela Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos
- COGERH;
VIII - Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA, representada
pelo Departamento de Estradas e Rodagens - DERT;
IX - Secretaria da Ação Social - SAS, representada pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado do Ceará
- CEDEC;”
“Art. 6º. Fica instituída a sala de situação de controle e monitoramento, localizada na sede da Fundação Cearense de
Metereologia e Recursos Hídricos - FUNCEME, destinada a
atender as demandas do Comitê de acordo com os objetivos
estabelecidos no caput do art. 1º deste Decreto.”
Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

DECRETO Nº 27.748, DE 28 DE MARÇO DE 2005.
Altera dispositivos do Decreto nº 27.596, de 20
de outubro de 2004, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 88, incisos IV e VI
da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO a necessidade de definir os órgãos e
entidades que atuam junto ao Comitê Estadual de Prevenção,
Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 28 de março de 2005.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIAGERAL E DO MEIO AMBIENTE

***
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/99,
DE 04 DE OUTUBRO DE 1999.
Normatiza os procedimentos administrativos
para a exploração florestal, o uso alternativo do
solo e para a queima controlada das florestas e
demais formas de vegetação em todo o Estado
do Ceará e dá outras providências.
O Superintendente da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o art. 9º da Lei Estadual n° 11.411, de
28.12.87, tendo em vista a execução da Política Florestal
do Estado do Ceará, definida na Lei Estadual n° 12.488, de
13.09.95 e no Decreto Estadual n° 24.221, de 12.09.96, bem
como, pelo Decreto Federal n° 2.661, de 08.07.98 e,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das
normas para expedição de autorização ou licenciamento das
atividades ligadas a supressão total ou parcial de vegetação
em todo Estado do Ceará para implementação da Política
Florestal Estadual como atividades principais para o uso
racional desses recursos naturais;
CONSIDERANDO que as atividades de controle ambiental
devem garantir a manutenção da cobertura florestal em áreas
especialmente protegidas;
CONSIDERANDO a necessidade de elaborar e manter
os sistemas ecológicos estáveis e produtivos, conservando a
estrutura das florestas e de suas funções;
RESOLVE:
Art. 1°. As florestas, suas formações sucessoras, demais formas de vegetação natural existentes e qualquer alteração da
cobertura florestal estão sujeitas às limitações previstas na Lei
n° 12.488, de 13.09.95.
Parágrafo único. A expedição de autorização das atividades ligadas a supressão total ou parcial de vegetação no Estado do Ceará
deverá ser efetivada mediante as seguintes modalidades:
I - exploração Florestal;
II - uso Alternativo do Solo.
SEÇÃO I
DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL
Art. 2°. A exploração de vegetação nativa arbórea e suas formações sucessoras em áreas acima de 50 (cinqüenta) hectares,
somente será autorizada mediante a apresentação dos planos
de manejo nas modalidades previstas no art. 7°, da Lei n°
12.488, 13.09.95, regulamentado pelos arts. 16 e seguintes
do Decreto n° 24.221, de 12.09.96.

§ 1°. Entende-se por exploração florestal a utilização de
qualquer produto ou subproduto de origem florestal, que
tenham objetivos sociais ou econômicos ligados diretamente
a fins agropecuários, florestais e assemelhados, através da supressão parcial da floresta, compatibilizada com o equilíbrio
ecológico.
§ 2°. Em unidades de conservação de uso direto somente será
autorizada a exploração florestal em área superior a 20 (vinte)
hectares, na mesma propriedade, mediante a apresentação de
Plano de Manejo, de acordo com o caput deste artigo.
§ 3º. Não estão obrigados a apresentação de Planos de
Manejo os proprietários e interessados em executar a exploração florestal em áreas inferiores a 50 (cinqüenta) hectares
e naquelas inferiores a 20 (vinte) hectares nas Unidades de
Conservação.
§ 4°. Entende-se por manejo florestal o conjunto de atividades e intervenções planejadas, adaptadas as condições
das florestas e aos objetivos sociais e econômicos do seu
aproveitamento, possibilitando seu uso em regime de rendimento sustentável.
Art. 3°. O interessado na exploração florestal deverá requerer
vistoria prévia e autorização da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, através de requerimento ao
Superintendente, conforme modelo constante do Anexo I
desta Instrução Normativa, apresentando, ainda, a seguinte
documentação:
a) cópia autenticada do Título de Propriedade ou de Posse do
terreno, caso haja arrendamento ou locação do imóvel;
b ) c o m p r ov a n t e d e Pa g a m e n t o d a Ta x a d a ( s )
Autorização(ões);
c) declaração do proprietário do imóvel concordando com
a atividade requerida, caso haja arrendamento ou locação
do mesmo, conforme modelo constante no Anexo II desta
Instrução Normativa, ou, ainda, daquele que detêm a posse
pacífica do imóvel se responsabilizando por todo e qualquer
ônus civil ou criminal decorrente da atividade requerida;
d) croqui da propriedade com área a ser explorada de até
50 (cinqüenta) hectares, e de planta topográfica para áreas
compreendidas entre 50 (cinqüenta) e 300 (trezentos) hectares, além da planta topográfica/planialtimétrica para áreas
acima de 300 (trezentos) hectares, localizando a área a ser
manejada e as áreas de preservação permanente e/ou reservas
ecológicas, reserva legal, em ambos os casos;
e) termo de Compromisso assinado na Procuradoria Jurídica
da SEMACE.
Art. 4°. Os Planos de Manejo deverão atender os seguintes
princípios gerais, fundamentos técnicos e informações:
I - princípios gerais:
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a) melhorar as condições sócio-econômicas da população local;
b) compatibilizar o uso do recurso natural com o equilíbrio
ecológico;
c) elaborar e manter os sistemas ecológicos estáveis e produtivos;
d) manter a diversidade biológica;
II - fundamentos técnicos:
a) levantamento criterioso dos recursos disponíveis a fim de
assegurar a confiabilidade das informações pertinentes;
b) caracterização da estrutura e do sítio florestal;
c) identificação, análise e controle dos impactos ambientais,
atendendo à legislação pertinente;
d) viabilidade técnico-econômica e análise das conseqüências
sociais;
e) procedimentos de exploração florestal que minimizem os
danos sobre o ecossistema;
f ) diminuição do uso de adubos químicos e pesticidas;
III - informações:
DO USO ALTERNATIVO DO SOLO

a) Identificação do empreendedor e/ou do proprietário do
imóvel, caso haja arrendamento ou locação do mesmo;
b) área total e caracterização do imóvel;
c) áreas de preservação permanente e/ou de reserva ecológica
e de reserva legal;
d) ocorrência na área do imóvel de espécies da fauna e/ou
flora silvestre rara ou ameaçada de extinção;
e) área do imóvel destinada ao manejo sustentável;
f ) metodologia utilizada no inventário florestal contínuo;
g) resultados do inventário florestal;
h) sistema de exploração adotado;
i) impactos negativos e medidas mitigadoras;
j) anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
k) estrutura e composição do estoque que garanta a produção
sustentada.

Art. 7°. O uso alternativo do solo com a supressão total ou
parcial da vegetação nativa arbórea, suas formações sucessoras, e demais formas de vegetação, somente será autorizado se
destinado à implantação de projetos de colonização, de assentamento de população, industriais, de geração e transmissão
de energia, de mineração e transporte e assemelhados.

§ 2º. Os planos de manejo deverão seguir o roteiro constante
no anexo III.

Parágrafo único - O uso alternativo do solo em áreas superiores a 50 (cinqüenta) hectares bem como naquelas superiores
a 20 (vinte) hectares compreendidas nas unidades de conservação de uso direto, deverá seguir os seguintes critérios:
I - propriedades com áreas de uso alternativo compreendidas
entre 50 (cinqüenta) e 100 (cem) hectares apresentar EVA
(Estudo de Viabilidade ambiental);
II - propriedades cuja área de uso alternativo for acima de 100
(cem) hectares apresentar EIA/RIMA (Estudo de Impacto
Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente);
III - estabelecer faixas de ligação entre as áreas de preservação
permanente e/ou de reserva legal, dentro da propriedade e/ou
com outras propriedades.
Art. 8°. O interessado em executar o uso alternativo do
solo deverá requerer vistoria prévia e autorização da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
declarando a finalidade do pedido, através de requerimento
ao Superintendente, conforme modelo constante do Anexo
I desta Instrução Normativa, apresentando, ainda, a seguinte
documentação:
a) cópia autenticada do Título de Propriedade ou de Posse do
terreno, caso haja arrendamento ou locação do imóvel;
b ) c o m p r ov a n t e d e Pa g a m e n t o d a Ta x a d a ( s )
Autorização(ões);
c) declaração do proprietário do imóvel concordando com
a atividade requerida, caso haja arrendamento ou locação
do mesmo, conforme modelo constante no Anexo II desta

§ 1º. As alterações na execução do Plano de Manejo deverão
ser submetidas à apreciação do Departamento Florestal, conforme Art. 24, §1°, do Decreto n° 21.224, de 12.09.96.

Art. 5°. O Departamento Florestal deverá proceder com
vistoria prévia na área, objeto da solicitação e após a entrega
do Plano de Manejo, emitir parecer, elaborando o ofício
respectivo, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a ser
encaminhado ao interessado.
Art. 6°. O profissional competente responsável pela execução do Plano de Manejo deverá apresentar à SEMACE
relatório anual no final de cada período de exploração,
acompanhado de requerimento de vistoria na área, conforme modelo Anexo I, recolhendo a taxa de vistoria definida
nesta Instrução Normativa, contendo, no mínimo, as
seguintes informações:
a) regeneração das espécies (dados qualitativos e quantitativos);
b) cronograma de execução;
c) impactos negativos e medidas mitigadoras;
d) tipo e técnica de exploração;
e) documentação fotográfica;
f ) informação sócio-econômica;
g) parcelas permanentes (testemunhas) do 1º e último talões.
§ 1°. O Departamento Florestal deverá proceder com vistoria na área e emitir parecer comunicando ao empreendedor
dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
§ 2°. Caso seja verificado pelo técnico o não cumprimento
da execução, deverá ser emitido no ato da vistoria Auto de
Constatação embargando a atividade e detalhando a irregularidade verificada, conforme procedimento estabelecido na
Portaria SEMACE n° 202/99.
SEÇÃO II

•366•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

Instrução Normativa, ou, ainda, daquele que detêm a posse
pacífica do imóvel se responsabilizando por todo e qualquer
ônus civil ou criminal decorrente da atividade requerida;
d) croqui da propriedade com área a ser explorada de até
50 (cinqüenta) hectares, e de planta topográfica para áreas
compreendidas entre 50 (cinqüenta) e 300 (trezentos) hectares, além da planta topográfica/planialtimétrica para áreas
acima de 300 (trezentos) hectares, localizando a área a ser
desmatada e as áreas de preservação permanente e/ou reservas
ecológicas, reserva legal, em ambos os casos;
e) termo de Compromisso assinado na Procuradoria Jurídica
da SEMACE.
Art. 9º. O Departamento Florestal deverá proceder com vistoria prévia na área, objeto da solicitação do uso alternativo
do solo, e emitir parecer, elaborando o ofício respectivo, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias a ser encaminhado ao
interessado.
SEÇÃO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10. As autorizações para supressão total ou parcial de
vegetação deverão respeitar as áreas de reserva legal, as de
preservação permanente, reservas ecológicas e demais limitações previstas em lei.
§ 1°. É proibido o corte da cobertura florestal na área de
reserva legal, que deverá corresponder a 20% (vinte por
cento) da área total do terreno, de preferência onde exista
vegetação nativa.
§ 2°. O requerente deverá demarcar com marcos físicos a área
da reserva legal, preferencialmente de forma contígua com
outras áreas de vegetação nativa, para fins de fiscalização.
Art. 11. A autorização para desmatamento tem prazo de
validade de, no máximo, um ano contado a partir da data
de sua emissão.
Parágrafo único. Para a concessão de nova autorização para
desmatamento deve o interessado ter cumprido a autorização
anterior de acordo com a sua finalidade.
SEÇÃO IV
DO USO DO FOGO CONTROLADO
Art. 12. Considera-se Queima Controlada o emprego do
fogo como prática cultural e manejo em atividades agrícolas,
silviculturais, agroflorestais e agrosilvipastoris.
§ 1°. No caso de utilização da queima controlada em áreas
superiores a 100 (cem) hectares deverá ser exigido o Estudo
Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio
Ambiente - EIA/RIMA, conforme procedimento de licencia-

mento ambiental nas fases prévia e de instalação, cujo parecer
da SEMACE deverá ser submetido ao Conselho Estadual do
Meio Ambiente - COEMA.
§ 2°. O interessado, ao protocolar o requerimento de autorização do uso do fogo controlado, deverá apresentar
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART para a áreas
a serem queimadas acima de 50 (cinqüenta) hectares e em
unidades de conservação de uso direto para as áreas a serem
queimadas superiores a 20 (vinte) hectares, sendo essas na
mesma propriedade.
Art. 13. O interessado em utilizar a prática da queima controlada deverá protocolar requerimento de autorização à
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
conforme modelo constante do Anexo I desta Instrução Normativa, apresentando, ainda, a seguinte documentação:
a) cópia autenticada do Título de Propriedade ou de Posse do
terreno, caso haja arrendamento ou locação do imóvel;
b ) c o m p r ov a n t e d e Pa g a m e n t o d a Ta x a d a ( s )
Autorização(ões);
c) declaração do proprietário do imóvel concordando com
a atividade requerida, caso haja arrendamento ou locação
do mesmo, conforme modelo constante no Anexo II desta
Instrução Normativa, ou, ainda, daquele que detêm a posse
pacífica do imóvel se responsabilizando por todo e qualquer
ônus civil ou criminal decorrente da atividade requerida;
d) croqui da propriedade com área a ser queimada de até
50 (cinqüenta) hectares, e de planta topográfica para áreas
compreendidas entre 50 (cinqüenta) e 100 (cem) hectares,
além da planta topográfica/planialtimétrica para áreas acima
de 100 (cem) hectares, localizando a área a ser manejada e
as áreas de preservação permanente e/ou reservas ecológicas,
reserva legal, em ambos os casos;
e) termo de Compromisso assinado na Procuradoria Jurídica
da SEMACE.
§ 1°. Os interessados devem, ainda, solicitar vistoria prévia
obrigatória e condicionante da autorização ou licenciamento,
em áreas:
I - que contenham restos de exploração florestal;
II - limítrofes às áreas sujeitas a regime especial de exploração,
estabelecido em ato do poder público.
Art. 14. É vedado o emprego do fogo:
I - nas florestas e demais formas vegetação, em desacordo
com o estabelecido no art. 12;
II - para queima pura e simples de:
a) aparas de madeira e resíduos madeIreiros produzidos por serrarias e madeireiras, como forma de descarte desses materiais;
b) material lenhoso quando seu aproveitamento for economicamente viável;
III - numa faixa de:
a) quinze metros da faixa de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica;
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b) cem metros ao redor da área de domínio de subestação
de energia elétrica;
c) vinte e cinco metros ao redor da área de estações de telecomunicação;
d) a partir de cinqüenta metros ao redor das unidades de conservação de uso indireto, com aceiro de dez metros de largura,
que deve ser preparado, mantido limpo e cultivado;
e) quinze metros de cada lado de rodovias estaduais e federais
e de ferrovias, medidos a partir da faixa de domínio;
IV - no limite da linha que simultaneamente corresponda:
a) à área definida pela circunferência de raio igual a onze mil
metros, tendo como ponto central o centro geométrico da
pista de pouso e de decolagem de aeródromo;
b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que
delimita a área patrimonial de aeródromo, dela distanciando,
no mínimo, dois mil metros, externamente, em qualquer de
seus pontos.

Art. 15. Para o uso do fogo controlado devem ser adotadas
as normas e precauções previstas no art. 28, § 4°, do Decreto n° 24.221, de 12.09.96, devendo os responsáveis fazer
comunicação, por escrito, à SEMACE informando a data e
hora de início da queima controlada.
Art. 16. A SEMACE com base nas condições atmosféricas
e na demanda de requerimentos para o uso do fogo controlado poderá suspender temporariamente as autorizações
concedidas.
SEÇÃO V
DAS TAXAS
Art. 17. O valor das taxas de autorização para desmatamento
e uso do fogo controlado, deverão ser quitados pelo empreendedor nos seguintes valores:

AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO NA EXPLORAÇÃO FLORESTAL
Área a ser autorizada 							
Até 05 (cinco) hectares 								
Acima de 05 até 15 hectares 							
Acima de 15 até 30 hectares 							
Acima de 30 hectares 								
										
										
										

Valor
05 (cinco) UFIRs
10 (dez) UFIRs
20 (vinte) UFIRs
30 (trinta) UFIRs acrescidos,
ainda, de 10 (dez) UFIRs
por cada hectare excedente
aos 30 hectares

AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO NO USO ALTERNATIVO DO SOLO
Área a ser autorizada							
Até 25 (vinte e cinco) hectares							
Acima de 25 até 50 hectares 							
Acima de 50 até 100 hectares 							
Acima de 100 hectares 								

Valor
100 (cem) UFIRs
200 (duzentas) UFIRs
300 (trezentas) UFIRs
400 (quatrocentas) UFIRs

USO DO FOGO CONTROLADO
Área a ser licenciada 							
Até 15 (quinze) hectares 								
Acima de 15 (quinze) hectares 							
										
										
										

Valor
05 (cinco) UFIRs
05 (cinco) UFIRs acrescidos,
ainda, de 05 (cinco) UFIRs
por cada hectare excedente
aos 15 hectares

Art. 18. Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Fortaleza, 04 de outubro de 1999.
Antônio Renato Lima Aragão
Superintendente da SEMACE
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ANEXO I
REQUERIMENTO
Ilustríssimo Senhor Superintendente da SEMACE Eu,___________________________________, CGC/CPF n°____
_________________, com endereço ___________________________________________________
Estado do Ceará, venho mui respeitosamente, com fundamento na Lei n° 12.488, de 13 de setembro de 1995, requerer
a V.Sª se digne fornecer-lhe (LICENÇA e/ou AUTORIZAÇÃO) ______________________________ para _______
_____________,na área de ________ ( _____________________________ ) hectares, na localidade de __________
____, no município de __________________________________ - CE
Declaro que a finalidade do pedido é para a execução da seguinte prática: - Agrícola - Florestal - Agroflorestal
- Silvipastoril
Outros___________________________________________________________ (especificar)
Na oportunidade informo que para qualquer contato posterior, poderá ser chamado o(a) Sr.(a) ___________________
_________, no endereço _________________________,
município de _________________, Estado do Ceará, com telefone n° ___, _____ de ______________ de ______
_______
Nome:
CPF: _

ANEXO II
DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins, que não me oponho à execução da(s) atividade(s) de desmatamento e/ou uso do fogo
controlado , numa área de ________ (__________________) hectares, localizada no imóvel de minha propriedade, denominado de _______________________________, conforme documento do imóvel n°: ____________ emitido por
____________________________, no município de ________________ - CE.
Fortaleza, ____ de __________ de ________________________
Nome:
CPF:
Declaro como requerente da atividade respectiva ao processo administrativo n° _______________________, que assumo integralmente e exclusivamente todo e qualquer ônus civil e criminal decorrente da sua execução.
__________________________________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO III
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MANEJO FLORESTAL
1- ASPECTOS LEGAIS
1.1- Requerimento
1.2- Identificação do proprietário e do Imóvel
1.3- Identificação dos responsáveis pelo Plano de Manejo
2- OBJETIVOS E METAS
3- JUSTIFICATIVAS
3.1- uso atual do solo
3.2- Caracterização do Meio
4- INVENTÁRIO FLORESTAL E CUBAGEM
4.1- Estoque Atual
4.2- Incremento Médio Anual - IMA
4.3- Regeneração
4.4- Restrição de corte
4.5- Intensidade do corte
4.6- Produção (por produto e por área)

4.6.1- Distribuição das árvores por classe de diâmetro,
por espécie
4.6.2- Distribuição das árvores por classe de diâmetro,
de todas as espécies
4.6.3- Resumo do inventário florestal
4.7- Ciclo e modalidade de corte
4.8- Técnicas de exploração
4.9- Talhonamento
4.10- Infra-estrutura
5- IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS
MITIGADORAS
6- VIABILIDADE ECONÔMICA
7- FÓRMULAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO E ANÁLISE
ESTATÍSTICA
8- FICHA DE CAMPO
8.1- Inventário
8.2- Cubagem
9- PLANTA TOPOGRÁFICA OU CROQUIS
10- CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

REQUERIMENTO
PROPRIETÁRIO: ____________________________________________________________________________
ESTADO CIVIL: _____________________________________________________________________________
NACIONALIDADE: __________________________________________________________________________
IDENTIDADE N°: ___________________________________________________________________________
RESIDENTE: _______________________________________________________________________________
VEM SUBMETER À APRECIAÇÃO DA SEMACE O PLANO DE MANEJO EM ANEXO, PARA A MATA NATIVA DA PROPRIEDADE:
____________________________________________________________________________________________
ELABORADO POR:
____________________________________________________________________________________________
PROFISSÃO: ________________________________________________________________________________
CREA N°:
____________________________________________________________________________________________
CPF N°:
____________________________________________________________________________________________
RESIDENTE: ________________________________________________________________________________
NA OPORTUNIDADE COMPROMETE-SE O REQUERIDO A OBSERVAR O QUE FOR DETERMINADO
POR ESTA INSTITUIÇÃO.
_________________, __ de ______________ de____
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2000,
DE 01 DE MARÇO DE 2000.
Obriga a reposição florestal para exploração,
utilização, transformação ou consumo de matéria-prima florestal do Estado do Ceará e dá
outras providências.
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, no
uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 9° da Lei
Estadual n° 11.411, de 28.12.87, tendo em vista a execução
da Política Florestal do Estado do Ceará, definida na Lei
Estadual n° 24.221, de 12.09.96;
CONSIDERANDO que as atividades de controle ambiental
devem garantir a manutenção da cobertura florestal em áreas
especialmente protegidas;
CONSIDERANDO a necessidade de elaborar e manter os
sistemas ecológicos estáveis e produtivos, conservando as
estruturas das florestas e de suas funções;
RESOLVE expedir a presente Instrução Normativa:
CAPÍTULO I
DA REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA, DO
PLANO INTEGRADO FLORESTAL E DA ASSOCIAÇÃO FLORESTAL
Seção I
Da Reposição Florestal
Art. 1°. Fica obrigada à reposição florestal a pessoa física ou
jurídica que explore, utilize, transforme ou consuma matéria-prima florestal.
§ 1°. A reposição florestal de que trata o caput deste artigo
deve ser efetuada no município de origem da matéria-prima
florestal, mediante o plantio de espécies florestais compatíveis
com as atividades desenvolvidas, preferencialmente nativas,
conduzindo com técnicas silviculturais que venham a assegurar uma produção que seja, no mínimo, igual ao volume
médio de matéria-prima consumida, transformada ou utilizada nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, em quantidades
de mudas nunca inferior ao volume equivalente necessário
a atividade do exercício do ano subsequente.
§ 2°. A reposição com espécies exóticas deve ser avaliada de
acordo com critérios técnicos adotados pela SEMACE.
Art. 2°. A pessoa física ou jurídica obrigada à reposição florestal deve optar pelas seguintes modalidades:
I - pela apresentação de Levantamento Circunstanciado - LC

da floresta plantada própria ou de terceiros, não vinculada
a SEMACE;
II - pela execução ou participação em Programa de Fomento
Florestal.
§ 1°. Entende-se por Levantamento Circunstanciado, a
comprovação por meio de documento técnico, do plantio
florestal para cumprimento da Reposição Florestal Obrigatória, devendo o mesmo ser elaborado e executado por
profissional habilitado (Anexo I).
§ 2°. Os programas de fomento florestal a que se refere o inciso
II deste artigo incluirão projetos públicos de manejo florestal,
florestamento e reflorestamento, preferencialmente com espécies
nativas e na região de origem da matéria-prima florestal.
Art. 3°. O LC elaborado, deve ser protocolado na SEMACE, bem como o Termo de Vinculação do Levantamento
Circunstanciado (Anexo II).
§ 1°. Fica a critério da SEMACE, admitir LC de plantio
realizado na forma e enriquecimento da cobertura arbórea,
para cumprimento da reposição florestal.
§ 2°. No caso de admissão de LC na forma mencionada
no parágrafo anterior, a SEMACE deve estabelecer normas
específicas para sua apresentação, avaliação e controle.
§ 3° A vinculação à reposição florestal de fração e plantio
localizada em área de terceiros, somente será admitida mediante a apresentação pelo interessado de LC individualizado,
delimitando a fração a ser vinculada.
§ 4° A manutenção do plantio constante do LC é de inteira
responsabilidade da pessoa física ou jurídica que vincula, e
na eventual ocorrência de insucesso do mesmo o responsável
deve efetuar a reposição florestal do volume correspondente,
ressalvada a hipótese de caso fortuito ou força maior.
§ 5° É vedada a transferencia do saldo de volume do LC
vinculado à reposição florestal, devendo o mesmo ser creditado para os exercícios subsequentes, ressalvados os casos de
alienação, extinção ou dissolução da pessoa jurídica e, no caso
da pessoa física o encerramento de suas atividades.
§ 6º Havendo transferência do saldo do volume, na forma
prevista no parágrafo anterior, todos os direitos e obrigações serão assumidos pela pessoa física ou jurídica que o
adquiriu.
Art. 4º. O Programa de Fomento Florestal abrange as seguintes modalidades:
I - fomento florestal privado;
II - fomento florestal público.
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§ 1º. Entende-se por fomento florestal privado, aquele
executado pela iniciativa privada com recursos próprios em
propriedades particulares, através de florestamento e reflorestamento ou manejo florestal sustentável, agroflorestal,
silvipastoril a agrosilvipastoril.
§ 2º. Entende-se por fomento florestal público, aquele
executado pelo Poder Público de âmbito federal, estadual
ou municipal, através de florestamento, reflorestamento
ou manejo florestal sustentável, agroflorestal, silvipastoril
a agrosilvipastoril, a ser autorizado pelo órgão ambiental
competente.
Art. 5º. A pessoa física ou jurídica que não possua plantio
para atendimento do disposto no artigo no artigo 2º desta
Instrução Normativa, poderá firmar junto a SEMACE Termo
de Compromisso de Plantio - TCP (Anexo III) ou Termo de
Compromisso de Plantio por Associação Florestal - TCPF
(Anexo IV), correspondente ao volume médio de matériaprima consumida, transformada ou utilizada nos últimos
24 (vinte e quatro) meses, em quantidades de mudas nunca
inferior ao volume equivalente necessário a atividade do
exercício do ano subsequente, cujo plantio deve ser realizado
até o final de cada ano agrícola.
§ 1º. O TCP ou TCPF, deve ser protocolado na SEMACE.
§ 2º. A liberação de volume relativa ao caput deste artigo
deve ser efetuada conforme critérios a serem estabelecidos
pela SEMACE.
Art. 6º. A liberação do volume correspondente às de cumprimento da reposição florestal previstas no art. 2º, será feita
mediante comprovação da implantação do empreendimento,
através de vistoria técnica.
Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica que firmar TCP/
TCPF deve apresentar o LC / Resumo das Áreas Plantadas
(Anexo V), até o final de cada ano agrícola.
Art. 7º. A pessoa física ou jurídica que não possua plantio
para atendimento ao disposto no artigo 2º desta Instrução
Normativa e desde que o consumo anual seja inferior a 1.200
st/ano (hum mil e duzentos estéreos por ano) ou 400 mdc
(quatrocentos metros de carvão vegetal por ano) ou 600
m3/ano (seiscentos metros cúbicos de toras por ano), pode
optar pelo recolhimento do valor equivalente à reposição
florestal à conta de Reposição Florestal Obrigatória.
Art. 8º. À conta de Reposição Florestal Obrigatória destinam-se todas as contribuições facultativas e daquelas que,
não desejando fazer a reposição diretamente, optem pelo
recolhimento do valor custo da reposição florestal, observadas
as disposições da presente Instrução Normativa.

§ 1º. O custo da reposição florestal a que se refere esta Instrução Normativa, deverá obedecer aos valores constantes na
tabela de reposição (Anexo VI).
§ 2º. As importâncias serão recolhidas, através de depósito
em conta a favor da SEMACE, e aplicadas exclusivamente
no plantio específico de florestas a qualquer título, através
de Programa de Desenvolvimento e Conservação Florestal
implementados pela SEMACE.
§ 3º. A receita oriunda da Reposição Florestal destina-se à
execução de projetos técnicos de plantio e fomento florestal.
§ 4º. As atividades descritas no parágrafo anterior poderão
ser elaboradas e executadas por intermédio de terceiros,
devidamente credenciados pela SEMACE.
Art. 9º. O crédito de reposição correspondente às modalidades de cumprimento da reposição florestal previstas no
artigo 2º será feita mediante comprovação da implantação
do empreendimento, através de vistoria técnica.
Art. 10. Fica isento da obrigatoriedade de reposição florestal
de que trata o artigo 1º desta Portaria as pessoas físicas ou
jurídicas que comprovadamente com nota fiscal avalizada
pela Secretaria da Fazenda - SEFAZ, utilizem:
I - matéria-prima proveniente de área submetida a manejo
florestal, agroflorestal, silvipastoril e agrosilvipastoril sustentáveis, aprovados pela SEMACE;
II - matéria-prima florestal própria, em benfeitoria dentro da
propriedade, na qualidade de proprietário rural e detentor
da competente autorização de desmatamento;
III - matéria-prima proveniente de erradicação de cultura ou
espécie frutífera não vinculada aos órgãos florestais;
IV - matéria-prima proveniente de floresta plantada com
recursos próprios e não vinculadas aos órgãos florestais;
V - matéria-prima florestal oriunda de projeto de interesse
público devidamente comprovada;
VI - resíduos provenientes de atividade industrial;
VII - resíduos de exploração florestal oriundos de reflorestamento;
VIII - resíduos provenientes de práticas agrícolas;
IX - resíduos oriundos de desmatamentos devidamente
autorizados pela SEMACE;
X - matéria-prima proveniente de corte de arborização urbana, devidamente autorizado.
§ 1º. Entende-se por matéria-prima florestal, todo e qualquer
produto e subproduto florestal proveniente de exploração de
atividades florestais, agroflorestais, silvipastoris, agrosilvipastoris, bem como de florestas plantadas.
§ 2º. Entende-se por resíduos:
I - de desmatamentos autorizados pela SEMACE e de reflorestamentos, tais como: tocos, raízes e galhadas;
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II - de atividades industriais, tais como: costaneiras, aparas, cavacos, moinha de carvão, cascas, tegumentos e pericarpos de frutos
e/ou frutas semi-industrializadas e industrializadas e similares;
III - de práticas agrícolas, tais como: material lenhoso proveniente de tratos culturais de florestas plantadas e/ou culturas de
frutíferas lenhosas e limpeza de terrenos de áreas agrícolas.
Art. 11. A isenção não desobriga o interessado da comprovação junto à SEMACE através da nota fiscal conferida pela
Secretaria da Fazenda - SEFAZ, da origem da matéria-prima
florestal ou dos resíduos.
§ 1º. Nos casos previstos nos itens VII e IX deste artigo a
SEMACE, considerando a tipologia florestal, deve estabelecer nos planos/informações de corte e nas autorizações de
desmatamento o percentual de resíduos existentes.
§ 2º. A isenção da reposição florestal de matéria-prima proveniente de desbastes em reflorestamento vinculado a SEMACE
fica condicionada a análise técnica pela mesma.
Art. 12. A reposição florestal equivalente ao consumo de
matéria-prima oriunda de floresta plantada vinculada a
SEMACE, para a espécie Eucalyptus spp e demais espécies
exóticas, deve ser efetuada conforme a seguir:
I - A pessoa física ou jurídica detentora de empreendimento
florestal mencionado do caput deste artigo, que se comprometa a manter e utilizar ou consumir sua produção florestal
até a sua exaustão, pode cumprir a reposição, por ocasião da
última rotação considerando o volume do primeiro corte,
mediante apresentação de declaração a SEMACE;
II - A pessoa física ou jurídica não enquadrada no item anterior, deve cumprir a reposição no primeiro corte da floresta,
equivalente ao seu volume;
III - No caso de florestas onde já tenham sido efetuados
cortes sem o cumprimento da reposição florestal, obriga-se
a pessoa física ou jurídica a realizar a mesma considerando
o volume previsto no próximo corte.
Parágrafo único. As rebrotas, excetuando as relativas aos
projetos incentivados, podem ser vinculadas à reposição
florestal mediante apresentação de LC.
Art. 13. A reposição florestal equivalente ao consumo de matéria-prima oriunda de florestas vinculadas à SEMACE, com
exceção as que se enquadrem no art. 12, deve ser cumprida
por ocasião do corte final da floresta.
Art. 14. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data
de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Fortaleza, 01 de março de 2000.
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE

***

ANEXO I
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE
LEVANTAMENTO CIRCUNSTANCIADO
O Levantamento Circunstanciado com finalidade de comprovar plantio para cumprimento da Reposição Florestal
Obrigatória, deve ser protocolado na Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, em 1 (uma) via:
1. Informações Gerais:
1.1. Requerente/Elaborador/Executor:
1.1.1. Requerente: Nome, endereço completo, CNPJ ou
CPF;
1.1.2. Executor: Nome, endereço completo, CNPJ ou CPF,
responsável técnico, profissão, n.° do registro no CREA;
1.2. Identificação da propriedade;
1.2.1. Proprietário;
1.2.2. Denominação;
1.2.3. N.° da matrícula ou transcrição;
1.2.4. Cartório/livro/fls.;
1.2.5. Localidade: município/estado;
1.2.6. Área;
1.2.7. Inscrição no cadastro do INCRA;
1.3. Croquí de localização pormenorizando a propriedade;
2. Objetivos e justificativas do Levantamento Circunstanciado;
3. Aspectos técnicos:
3.1. Programa de florestamento/reflorestamento;
3.2. Área plantada: Citar a área em ha com perímetro da área
plantada, estradas, aceiros e caminhos:
3.2.1. Espécies plantadas, espaçamento,, indicar o nome comum regional e científico das espécies e respectivas áreas;
3.2.2. Procedência das mudas: própria ou de terceiros;
3.2.3. Procedência das sementes: Local, produtor e grau de
melhoramento;
3.2.4. Fertilização, correção do pH e controle fitossanitário;
3.2.5. Cronograma de operações e manutenções até a colheita;
3.2.6. Estimativas da produção de matéria-prima e previsão
de corte. Indicar o ano e estimativa de produção a ser obtida
em cada desbaste, corte final ou colheita por espécies, com
incrementos médios anuais. (Citar literatura e bibliografia
consultada).

ANEXO II
TERMO E VINCULAÇÃO DO LEVANTAMENTO
CIRCUNSTANCIADO

Pelo presente Termo detentor do empreendimento abaixo
identificado declara perante a SEMACE que fica o Florestamento/Reflorestamento vinculado à Reposição Florestal,
e compromete-se a executar a manutenção deste plantio até
o corte, excetuando-se os desbastes.
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Nome:
Registro SEMACE:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Cidade:
CEP:
Declara, ainda, estar devidamente esclarecido das penalidades previstas na lei, especialmente as definidas Lei Estadual n.° 11.411/87 com novas alterações induzidas pela
Lei Estadual n.° 12.274/94, c/c a Lei n.° 12.488/95, c/c a
Lei Federal n.° 6.938/81, c/c a Lei Federal n.° 9.605/98,
quais estará sujeito no caso de descumprimento do compromisso ora firmado.
Firma o presente TERMO em duas vias de igual teor.

Declara, ainda, estar devidamente esclarecido das penalidades
previstas na lei, especialmente as definidas Lei Estadual n.°
11.411/87 com novas alterações introduzidas pela Lei Estadual n.° 12.274/94, c/c a Lei n.° 12.488/95, c/c a Lei federal
n./ 6.938/81, c/c a Lei Federal 9.605/98, quais estará sujeito
no caso de descumprimento do compromisso ora firmado.
Firma o presente termo em duas vias de igual teor.
Fortaleza, _______ de _______________ de _________
________________________________
Compromissado
OBS: No caso de pessoa jurídica apresentar Contrato de
Constituição da Sociedade e suas a para fim de conferência
da assinatura de seu representante legal.

Fortaleza, _______ de _____________ de ________
____________________________________________
Detentor do levantamento Circunstanciado

ANEXO IV
TERMO DE COMPROMISSO DE PLANTIO POR
ASSOCIAÇÃO FLORESTAL - TCPF

____________________________________________
Proprietário da Área

Pelo presente Termo de Compromisso de Plantio de essências
florestais o abaixo identificado:

OBS: Nos casos de pessoa jurídica, apresentar Contrato
de Constituição da sociedade e suas alterações, para fim de
conferência da assinatura do seu representante legal.

ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO DE PLANTIO - TCP
Pelo presente Termo de Compromisso e Plantio de essências
florestais o abaixo identificado.
Nome:
Registro SEMACE:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Cidade:
CEP:
Declara perante a Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, ter um consumo anual de _______
_____________(m3/st/MdC) de matéria-prima florestal,
executando o plantio de ______________________ (ha),
com as espécies florestais _______________________
_________ no espaçamento ________________, comprometendo-se a apresentar no término do ano agrícola
correspondente o Levantamento Circunstanciado, ou
Resumo das Áreas plantadas, no caso de plantio através de
Programa de Fomento Florestal referente ao volume anual.

Associação:
Registro SEMACE:
CNPJ:
CGF:
Endereço:
Cidade:
CEP:
Declara ser responsável pela execução do plantio para o(s)
associado(s) abaixo identificado(s), equivalente aos seus
respectivos volumes de consumo anual, de matéria-prima
florestal referente ao exercício de __________________.
Associado:
Registro SEMACE:
Volume:
Unidade de Medida (m3/st/mdc):
N.° de árvores a serem plantadas:
Compromete-se a apresentar no término de cada ano agrícola
correspondente o resumo das Áreas Plantadas, Anexo VI.
Declara, ainda, estar devidamente esclarecido das penalidades
previstas em lei, especialmente as definidas Lei estadual n.°
11.411/87 com novas alterações introduzidas pela lei Estadual n.° 12.274/94, c/c a Lei n.° 12.488/95, c/c a Lei Federal
n.° 6.938/81, c/c a Lei Federal 9.605/98, quais estará sujeito
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no caso de descumprimento do compromisso ora firmado.
Firma o presente termo em duas vias de igual teor.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2000,
DE 03 DE JULHO DE 2000.
Dispõe sobre o selo de transporte de matériaprima de origem florestal, o cadastro e o registro
de pessoas físicas e jurídicas consumidoras de
matéria-prima florestal e dá outras providências.

Fortaleza, ______ de _________________ de ________
__.
__________________________________
Compromissado
OBS: Apresentar Estatuto Social, para conferência da assinatura do requerente legal.

ANEXO V
RESUMO DAS ÁREAS PLANTADAS
INFORMAÇÕES GERAIS
1. Nome
1.2. Registro na SEMACE
1.3. Responsável Técnico
1.4. Protocolo do TCP/TCPF
2. Proprietário
2.1. Nome/CPF
2.2. Denominação da Propriedade e Número de Cadastro
no INCRA
2.3. Município
2.4. Estado
2.5. Área (ha)
2.6. Espécie
2.7. Espaçamento
2.8. N.° de Árvores
2.9. Volume estimado (m3)
2.10. Previsão de Corte (ano)

ANEXO VI
TABELA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL
Custo da reposição florestal para espécies nativas
PRODUTO

UNIDADE

VALOR (UFIR)

Árvore

1

1

Lenha

Metro estéreo (m/st)

3

Carvão Vegetal

1 mdc*

10

Custo da reposição florestal Eucalipto spp e demais espécies
exóticas
PRODUTO

UNIDADE

VALOR (UFIR)

Árvore

1

1

Carvão Vegetal

1 mdc*

10

* Metro de carvão

***

O Superintendente da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, no uso das atribuições legais que lhe
confere o art. 9° da Lei Estadual n° 11.411, de 28.12.87, tendo em vista a execução da Lei Federal n° 4.771, de 15.09.65
(Código Florestal), da Política Florestal do Estado do Ceará,
definida na Lei Estadual n° 12.488, de 13.09.95, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 24.221, de 12.09.96, bem
como da Instrução Normativa n° 01, de 04.10.99;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das
normas que disciplinam sobre o Selo de Transporte de Matéria-Prima de Origem Florestal e sobre o cadastro e registro
de pessoas físicas e jurídicas consumidoras de matéria-prima
florestal, no Estado do Ceará, conforme Decreto Estadual
n° 24.221, de 12.09.96, art. 33 e ss;
CONSIDERANDO as regiões de relevantes situações de
desmatamento e transporte irregular de matéria-prima de
origem florestal;
CONSIDERANDO a importância da aplicação da Política
Florestal do Estado do Ceará e o uso racional dos recursos
naturais;
RESOLVE:
SEÇÃO I
DO SELO DE TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA
DE ORIGEM FLORESTAL
Art. 1°. Entende-se por matéria-prima de origem florestal
todo e qualquer produto e subproduto florestal proveniente
da exploração de atividades florestal, agroflorestal, silvipastoril e agrosilvipastoril, bem como de florestas plantadas,
antes da primeira transformação por processos químicos ou
montagem de peças.
Art. 2°. Fica instituído o Selo de Transporte de MatériaPrima de Origem Florestal, com caráter autorizativo, sendo
indispensável a sua apresentação na fiscalização do transporte
de matéria-prima de origem florestal, para acobertamento,
movimentação, armazenamento e comercialização dos produtos, abaixo relacionados:
I - madeira em toras;
II - toretes;
III - postes não imunizados;
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IV - escoramentos;
V - cavacos;
VI - dormentes nas fases de extração/fornecimento;
VII - mourões;
VIII - estacas;
IX - varas;
X - achas e lascas;
XI - pranchões desdobrados com moto-serra;
XII - lenha e carvão vegetal;
XIII - ceras, palhas e borras de carnaúba;
XIV - mudas, cascas, raízes, cipós, bulbos, folhas de origem
nativa, plantas ornamentais, medicinais e aromáticas.
Art. 3°. É de responsabilidade da SEMACE o controle, a
emissão, a supervisão e a fiscalização do Selo de Transporte,
sob a cooperação da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, podendo, ainda, firmar convênio com outro órgão público federal
ou estadual.
Art. 4°. Os Selos de Transporte serão adquiridos nas Coletorias ou postos da SEFAZ, no Município de origem da
matéria-prima florestal.
Art. 5°. O Selo de Transporte somente será fornecido ao produtor e/ou transportador detentor da respectiva autorização
para desmatamento, conforme via destinada ao transporte
- para porte do transportador, emitida pela SEMACE, mediante recolhimento do valor da taxa de autorização para
transporte de matéria-prima de origem florestal, através de
DAE em código específico do Estado.

te na via da autorização para desmatamento destinada ao
transporte para porte do transportador, conforme Anexo
III desta IN.
§ 1°. Os Selos de Transporte só terão validade até dois dias
a partir da data de sua emissão, com a aposição de carimbo,
matrícula e assinatura do agente público responsável.
§ 2°. Os dados da conferência constantes na autorização para
transporte serão preenchidos pelo agente público responsável
pela emissão do Selo de Transporte.
§ 3°. Somente terá validade para os fins dispostos nesta
Instrução Normativa a via original da autorização para
desmatamento destinada ao transporte - para porte do
transportador, emitida pela SEMACE, não sendo aceito
qualquer outro documento ou processo de cópia, mesmo
autenticado em cartório.
Art. 8°. O agente público responsável pelo controle, guarda e emissão do Selo de Transporte de Matéria-Prima de
Origem Florestal deverá preencher a Guia de Controle
/ Relatório dos Selos de Transporte Emitidos, conforme
Anexo IV desta IN.
Art. 9°. O Selo de Transporte acompanha obrigatoriamente
o produto florestal nativo da origem ao destino, por meio de
transporte individual, quer seja rodoviário, aéreo, ferroviário,
fluvial ou marítimo.

§ 1°. A taxa referida no caput deste artigo será cobrada de
acordo com a capacidade de carga do veículo de transporte e
do tipo de matéria-prima, conforme classificação no Anexo
I desta IN.

Art. 10. Obrigatoriamente, no caso de comércio do produto
florestal nativo, o responsável pelo requerimento de autorização para desmatamento deverá fornecer ao transportador
as vias originais da autorização destinada ao transporte de
matéria-prima de origem florestal.

§ 2°. No caso de variedade de produtos florestais nativos
sendo transportados, será cobrado o valor do produto com
taxa mais alta.

Art. 11. Não será fornecido o Selo de Transporte ao usuário
em débito de qualquer natureza com a SEMACE, conforme
legislação vigente.

Art. 6°. A solicitação de autorização para desmatamento deverá
vir acompanhada por competente declaração do requerente,
conforme modelo no Anexo II desta IN, na qual constará se
o produto florestal explorado será ou não transportado, sua
destinação, quantificação e veículo a ser utilizado.

Art. 12. Ficam dispensadas do uso do Selo de Transporte as
remessas de lenha para uso próprio e doméstico em quantidade inferior a 1 (um) estéreo e todo material lenhoso
proveniente de erradicação de culturas, pomares ou de poda
de arborização urbana, bem como as quantidades referidas
no Anexo V desta IN.

Parágrafo único. A SEMACE emitirá a quantidade de
vias necessárias de autorização destinada ao transporte de
matéria-prima de origem florestal, no ato da emissão da
autorização para desmatamento, de acordo com a declaração
do requerente.
Art. 7°. O transporte autorizado da matéria-prima de origem
florestal é caracterizado pela aposição do Selo de Transpor-

Art. 13. O transportador de produtos ou subprodutos florestais originários de outros Estados deve comprovar o seu estoque através de autorização destinada ao transporte expedida
pelo órgão ambiental competente, para fins de obtenção do
Selo de Transporte de Matéria-Prima de Origem Florestal,
para circulação dos produtos citados no Art.2° desta IN, no
território do Estado do Ceará.
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Art. 14. Constitui fraude a reutilização da autorização
para transpor-te, o transporte sem o carimbo, matrícula
ou assinatura dos agentes públicos responsáveis pela emissão do Selo de Transporte, a circulação fora do prazo de
validade da autorização e o não preenchimento completo
dos dados da autorização para porte do transportador.
Parágrafo único - Configura-se reutilização da autorização
para transporte:
I - o transporte da matéria-prima florestal no mesmo roteiro,
passando por cancela da SEFAZ que já fiscalizou e carimbou
a autorização destinada ao transporte;
II - o transporte do produto florestal nativo em roteiro diverso do declarado;
III - a não coincidência das informações constantes na autorização destinada ao transporte da matéria-prima de origem
florestal, com a carga e o veículo utilizado.
Art. 15. O transportador que conduzir irregularmente matéria-prima de origem florestal, sem a autorização e/ou o Selo
de Transporte, será multado e terá seus produtos apreendidos,
devendo, em 05 (cinco) dias, comprovar a regularidade desses
produtos, e, caso não haja provas, os mesmos serão doados a
instituições científicas, culturais ou educacionais.
SEÇÃO II
DO CADASTRO E DO REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CONSUMIDORAS DE MATÉRIAPRIMA DE ORIGEM FLORESTAL
Art. 16. São obrigadas ao cadastro, ao registro e à sua renovação anual junto à SEMACE, as pessoas físicas e jurídicas
que explorem, beneficiem, transformem, industrializem,
utilizem, consumam, comercializem, ou armazenem, sob
qualquer forma, produto, subprodutos ou matéria-prima
originária de qualquer formação florestal.
§ 1°. Fica criado o registro simplificado, em caráter eventual,
para as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades
relacionadas no “caput” deste artigo.
§ 2°. Entende-se por atividade em caráter eventual aquela que
ocorre ocasionalmente, à margem da atividade preponderante
da pessoa física ou jurídica.
§ 3°. O registro simplificado é de duração limitada, encerrando-se com o término do prazo da autorização recebida
para a atividade eventual.
Art. 17. As pessoas físicas e jurídicas são registradas nas
categorias e classificações em que se enquadram, conforme
previsto no Anexo VI da presente IN, recebendo cada uma
delas apenas um número de registro.
§ 1°. É obrigatório o registro de filiais, inclusive de Depósito
Fechado.

§ 2°. Ficam isentas do registro as pessoas físicas que utilizem
lenha para uso doméstico ou produtos destinados a trabalho
artesanal.
§ 3º. As pessoas que desenvolvam, em regime individual,
atividades artesanais na fabricação e reforma de móveis de
madeira, artigos de colchoaria, estofados com emprego de
madeira, cestos ou outros objetos de palha, bambu ou similar,
que não empreguem mão-de-obra auxiliar, tais como: carpinteiros, marceneiros, artesãos, autônomos ou assemelhados,
ficam dispensados do registro referido no artigo anterior.
Art. 18. Fica criado o formulário “Cadastro Estadual de
Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal “,
conforme Anexo VII desta IN.
Art. 19. Para efetivação do registro, as pessoas físicas e jurídicas devem apresentar o formulário “Cadastro Estadual
de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal”,
devidamente preenchido, juntamente com a seguinte documentação:
I - para as pessoas jurídicas enquadradas no item 01.00 do
Quadro I do Anexo VI:
a) atos constitutivos da empresa, atualizados;
b) última ata de eleição da diretoria, quando for o caso;
c) cadastro de CNPJ;
d) Inscrição Estadual;
e) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do responsável técnico pela elaboração e execução dos planos e
projetos da empresa;
f ) procuração expedida por quem se fizer representar;
II - para as demais pessoas jurídicas, enquadradas nos itens
02.00 a 10.00 do Quadro I do Anexo VI:
a) atos constitutivos da empresa, atualizados;
b) cadastro do CNPJ;
c) Inscrição Estadual;
d) procuração, expedida por quem se fizer representar;
e) prova de cumprimento da reposição florestal obrigatória
ou de sua isenção;
III - para as pessoas físicas enquadradas nos itens 02.00 a
10.00 do Quadro I do Anexo VI, nas atividades que puderem exercer:
a) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
b) documento de identidade;
c) procuração expedida por quem se fizer representar;
d) prova de cumprimento da reposição florestal obrigatória,
ou de sua isenção.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas enquadradas
no item 11.00 do Quadro I do Anexo VI devem apresentar
a documentação exigida nos incisos I, II ou III do presente
artigo, conforme o caso, de acordo com as atividades desenvolvidas.
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Art. 20. No cadastramento inicial, a pessoa física ou jurídica
deve apresentar cópias dos documentos exigidos, que devem
ser mantidos nos arquivos da SEMACE.

m: número de meses restantes até o final do exercício,
inclusive o mês de registro;
12: número de meses do ano.

Parágrafo único. Nas renovações anuais, os atos constitutivos da pessoa jurídica, cartão de CNPJ, e os documentos
de identificação da pessoa física, devem ser devolvidos ao
interessado, após conferência dos dados apresentados no
formulário de cadastro.

Parágrafo único. Para as atividades eventuais, o valor do registro simplificado é cobrado de acordo com a competência do
exercício, sendo proporcional ao número de meses durante
os quais a atividade é exercida.

Art. 21. As pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao regime determinado nesta IN devem promover a renovação anual de
seus registros, até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subseqüente ao registro anterior.
Art. 22. No ato do registro, as pessoas físicas e jurídicas devem recolher, junto à SEMACE, os emolumentos previstos
no Anexo VI / Quadros I e II desta IN, de acordo com as
categorias nas quais foram enquadradas.

Art. 24. No ato de registro de pessoa física ou jurídica, ou de
alteração do mesmo, a SEMACE deve expedir o respectivo
Certificado de Registro, devendo o mesmo ser afixado pelo
contribuinte em local visível e de fácil acesso à fiscalização.
Art. 25. A transferência da propriedade e as alterações de razão social ou do nome do estabelecimento não interromperá
o prazo de validade do registro da pessoa jurídica, devendo,
no entanto, proceder-se a comunicação das alterações e a
apresentação dos atos que se comprovem, para averbação.

§ 1°. Ficam isentas do recolhimento previsto neste artigo as
pessoas físicas e jurídicas que apresentarem prova de quitação
de idêntico registro em órgão federal, sendo devido por estas
a renovação anual.
§ 2°. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades
com fins científicos, educativos ou filantrópicos, que utilizem
produtos e subprodutos florestais, a critério do Superintendente da SEMACE, podem obter isenção do pagamento dos
emolumentos previstos nesta IN.

Art. 26. O registro deve ser cancelado quando do encerramento das atividades ou alteração do Ato Constitutivo da
Empresa, quando este redundar na sua extinção, mediante
requerimento dirigido à SEMACE, contendo em anexo o
Certificado de Registro expedido e o comprovante de recolhimento de débitos, se existentes.

Art. 23. Para efeito de cálculo, o valor do registro inicial é
cobrado de acordo com a competência do exercício, sendo
proporcional ao número dos meses restantes até o final do
ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
VR = i x m
------12
VR: valor devido por categoria;
i: quantidade de UFIR;

Art. 27. Constitui infração ambiental o não cumprimento
das disposições contidas nessa Instrução Normativa.

SEÇÃO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data
de sua publicação.
Antonio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE
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ANEXO I
VALOR DA TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL
VALOR EM UFIR
MATÉRIA-PRIMA DE ORIVEÍCULO PEQUECÓDIGO
SELO
VEÍCULO MÉDIO
VEÍCULO GRANDE
GEM FLORESTAL
NO
COR
CP
CC
CP
CC
CP
CC
Madeira em toras, toretes,
1
Verde
10
20
25
50
40
80
postes não imunizados
Escoramentos, cavacos,
2
Amarelo
dormentes nas fases de
5
10
15
30
25
50
extração/fornecimento
Mourões, estacas, varas,
3
Azul
pranchões desdobrados com 2,5
5
7,5
15
20
40
moto-serra
Achas e lascas, lenha e
4
Laranja
5
10
15
30
25
50
carvão vegetal
Ceras, palhas e borras de
5
Vermelho
2,5
5
7,5
15
20
40
carnaúba
Mudas, cascas, raízes, cipós,
bulbos, folhas de origem
6
Lilás
1
2
3
6
6
12
nativa, plantas ornamentais,
medicinais e aromáticas

A. Veículo pequeno: capacidade de carga de 900 a 5.000 Kg;
Veículo médio: capacidade de carga de 5.001 a 15.000 Kg;
Veículo grande: capacidade de carga de 15.001 a 30.000 Kg.
B. CP: até metade da capacidade do veículo;
CC: acima da metade da capacidade do veículo.

ANEXO II
DECLARAÇÃO
Declaro as informações abaixo prestadas, para fins de controle do transporte de matéria-prima de origem florestal, e me responsabilizo pela sua veracidade, sob pena de responder às penalidades previstas na Lei Estadual n° 12.488, de 13.09.95.
O produto florestal originário do desmatamento será não será transportado. (Em caso positivo, preencher as informações abaixo):
TIPO DE PRODUTO, ESPÉCIE FLORESTAL, QUANTIDADE E DESTINAÇÃO PREVISTOS PARA O TRANSPORTE:
Tipo de produto
1
2
3
4
5
6

Espécie florestal

Quantidade Unid / m³ / Arr. / Alq.

Destinação
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QUANTIDADE DE AUTORIZAÇÕES PARA DESMATAMENTO - VIA PARA PORTE DO TRANSPORTADOR,
NECESSÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL EXPLORADA: _______
(por extenso) ______________________
Fortaleza, _____ de _____________ de _____.__________________
Requerente

ANEXO III
AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO N° _____/2000
VIA PARA PORTE DO TRANSPORTADOR
(preencher na emissão)
Processo n°:
Nome do requerente:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Município do imóvel:
Área autorizada para desmatamento (ha.):
Matéria-prima a ser extraída:
CONFERÊNCIA PARA TRANSPORTE

Selo

(preencher na conferência)
Carga simples: Tipo ___________________________
Carga mista: Prevalecendo ________________________
Porte do veículo: pequeno médio grande
Veículo: PLACA ____________________ Data do transporte: ____/____/____
Motorista: _______________________________________ RG: _______________________
Destinação: de _____________________________ para __________________________
POSTO FISCAL CONFERIDO:
Carimbo

Data
Assinatura / matrícula

Antônio Renato Lima Aragão
Superintendente

•380•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

ANEXO IV
GUIA DE CONTROLE / RELATÓRIO DOS SELOS DE TRANSPORTE EMITIDOS
N° do selo

Dados

00000000

Processo n°
Tipo da matéria-prima
Placa do veículo
Destino

ANEXO V
CARGA ISENTA DO SELO DE TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA
DE ORIGEM FLORESTAL
Madeira em toras

03 unid

Toretes

1 m³

Postes não imunizados

05 unid

Escoramentos

06 unid

Cavacos

06 unid

Dormentes nas fases de extração/fornecimento

05 unid

Mourões

10 unid

Estacas

10 unid

Varas

10 unid

Achas e lascas

10 unid

Pranchões desdobrados com moto-serra

10 unid

Lenha e carvão vegetal

1 m³

Ceras e borras de carnaúba

1 Alq.

Palha, cascas e cipós

1 Arr.

Mudas, raízes, bulbos, folhas de origem nativa, plantas ornamentais, medicinais e aromáticas

0,5 Arr.

•381•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

ANEXO VI
QUADRO I
CÓDIGO/ CATEGORIAS

CATEGORIAS

QUANT. UFIR

01.00
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06

Empreendimentos florestais
Especializada
Administradora
Cooperativas florestais
Associações florestais
Consultoria florestal
Comerciante de florestas

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

02.00
02.01
02.02
02.03
02.04

Extrator/Fornecedor de produtos e subprodutos da flora
Toras
Toretes
Mourões, palanques
Varas, esteios, cabos de madeira, estacas, casca de madeira e similares
Lenha
Palmito e similares
Óleos essenciais
Plantas ornamentais
Plantas medicinais, aromáticas, raízes, bulbos, xaxim
Vime, bambu, cipó e similares
Fibras, resina, goma, cêra

02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06

Produtor de produtos e subprodutos da flora
Carvão vegetal
Dormentes, postes, estacas, mourões e similares
Plantas ornamentais
Plantas medicinais, aromáticas, raízes, bulbos
Sementes florestais
Mudas Florestais

04.00
04.01
04.02
04.03

Consumidor de produtos e subprodutos da Flora
Carvão vegetal, moinha, briquetes, peletes de carvão e similares
Lenha, cavacos
Consumidor de lenha para produção de artigos artesanais

05.00
05.01

Desdobramento de madeira
Serraria

90,00
90,00
90,00
90,00
Tabela
90,00
75,00
45,00
45,00
30,00
90,00
Tabela
90,00
75,00
75,00
45,00
45,00
Tabela Tabela
15,00

Tabela
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06.00
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15

Fábrica/Indústria de produtos e subprodutos da flora
Artefatos de madeira, tacos, espetos para churrasco, caixa para embalagens, estrados e armações de madeira e assemelhados
Artefatos de cipó, de vime, de bambu e similares
Artefatos de xaxim
Reformadora
Carpintaria
Marcenaria
Móveis
Palhas para embalagem
Gaiolas, viveiros e poleiros de madeiras
Carrocerias e assemelhados
Beneficiamento de plantas ornamentais
Beneficiamento de plantas medicinais, aromáticas e assemelhados
Beneficiamento de palmito em conserva, erva-mate e óleos essenciais
Resinas e tanantes
Madeira compensada, contraplacada, cavacos, palhas, fósforo, palito, prensado,
aglomerado, chapas de fibras, produtos destilados da madeira serrada, madeira
laminada, desfolhada e faqueada
Briquetes, peletes de carvão, peletes de madeira
Pasta mecânica, celulose, papel, papelão
Casa de madeira

06.16
06.17
06.18

45,00
45,00
90,00
45,00
30,00
45,00
90,00
45,00
45,00
90,00
90,00
230,00
230,00
230,00 Tabela

Tabela Tabela
230,00

07.00
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10

Comerciante de Produto e Subproduto da flora
Madeira serrada e beneficiada
Toras, toretes, mourões, postes, palanques, dormentes e achas
Lenha
Carvão vegetal e briquete
Moinha e resíduos
Resina e goma
Xaxim
Plantas ornamentais cultivadas e envasadas
Plantas medicinais, aromáticas, raízes, bulbos e similares
Palmito

08.00
08.01

Tratamento de madeira
Usina de tratamento de madeira

Tabela

09.00
09.01

Exportador
Exportador de produtos e subprodutos da flora

230,00

10.00
10.01

Depósito fechado
Depósito de produto e subproduto da flora

Tabela

11.00

Eventual

15,00

Tabela Tabela Tabela
Tabela Tabela
90,00
90,00
90,00
90,00
Tabela
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QUADRO II - Tabela
CÓDIGO

Matéria-Prima e/ou fonte de energia, Volume anual em m³

Quantidade de UFIR

02.05, 03.01,
04.01, 04.02,
05.01, 06.15,
06.16, 06.17,
07.01, 07.02,
07.03, 07.04,
07.05, 10.01

Até.........................................1.000
De..........................................1.001 a 5.000
5.001 a 10.000
10.001 a 25.000
25.001 a 50.000
50.001 a 100.000

50,00
100,00 150,00 250,00 350,00 500,00

07.10, 08.01
10.01

100.001 a 1.500.000
Acima de 1.500.001

650,00 + 0,003 por unidade 3.650,00 + 0,003 por
unidade

ANEXO VII
Cadastro Estadual de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal
SETOR CERÂMICO E OLEIRO
PESSOA FÍSICA / JURÍDICA
NOME/RAZÃO SOCIAL:
NOME DE FANTASIA:
ENDEREÇO:
BAIRRO: 				
MUNICÍPIO: 			
ATIVIDADE FLORESTAL:
CPF/CNPJ: 					
RG/CGF:

TELEFONE:

PRODUÇÃO
ATIVIDADE
(

) CERÂMICA

(

) OLARIA

(

) ARTESANAL

EQUIPAMENTO
TIPO

QUANTIDADE

( ) MÁQUINA DE TIJOLOS
( ) OUTROS .........................................................................................
especificar
PRINCIPAIS PRODUTOS
ORDEM DE IMPORTÂNCIA

PRODUÇÃO (SEM / MENSAL)

UNIDADE

1-

MILHEIROS

2-

MILHEIROS

3-

MILHEIROS

4-

MILHEIROS

5-

MILHEIROS

MESES

FORNOS
TIPO

QUANT.

CAPACIDADE (MILHEIROS)

CONSUMO (LENHA Nº FORNALHAS SEMANAIS
/ FORNALHA)
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1- ABERTO

P1 –
P2 –
P3 –
P4 –
P5 –

2 - REVERSÍVEL

P1 –
P2 –
P3 –
P4 –
P5 –

3 - CONTÍNUO

P1 –
P2 –
P3 –
P4 –
P5 –

4 - OUTROS

P1 –
P2 –
P3 –
P4 –
P5 –

CONSUMO
LENHA
TIPOLOGIA

ESPÉCIES PREDOMINANTES

( ) CAATINGA
( ) CERRADO
( ) MATA ATLÂNTICA
( ) COMPLEXO LITORÂNEO
( ) PODA FRUTÍFERA
( ) OUTRA .....................................
ORIGEM
MUNICÍPIO(S): ................................ LOCAL: ........................ DISTÂNCIA MÉDIA: .......... km ( ) FLORESTA MANEJADA ( ) FLORESTA
PLANTADA ( ) PRÓPRIA ( ) TERCEIROS
CUSTO

ABASTECIMENTO

PREÇO NA MATA: R$ .................. /st
P. NA INDÚSTRIA: R$ .................. /st

( ) FÁCIL ( ) DIFÍCIL ( ) CONSTANTE
( ) INTERMITENTE

OBSERVAÇÕES
PREVISÃO DE MUDANÇAS DE COMBUSTÍVEL ?
( ) SIM - QUAL ? .....................................................................
( ) NÃO
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Cadastro Estadual de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal
SETOR COMERCIAL E DE SERVIÇOS
PESSOA FÍSICA / JURÍDICA
NOME/RAZÃO SOCIAL:
NOME DE FANTASIA:
ENDEREÇO:
BAIRRO: 				
MUNICÍPIO: 			
ATIVIDADE FLORESTAL:
CPF/CNPJ: 					
RG/CGF:

TELEFONE:

PRODUÇÃO
TIPO DE ESTABELECIMENTO
(
(
(
(

) PIZZARIA
) GALETERIA
) LAVANDERIA
) HOSPITAL

(
(
(
(

) RESTAURANTE
) LANCHONETE
) CHURRASCARIA
) BARRACA DE PRAIA

(
(
(
(

) HOTEL
) BAR
) QUARTEL
) OUTROS .........................

EQUIPAMENTOS E PROCESSOS
(
(
(
(

) CALDEIRAS (GERAÇÃO DE VAPOR)
) FORNOS (AQUECIMENTO)
) FOGÕES (COCÇÃO, FERVURA, REFEITÓRIO)
) OUTROS .........................................................................................................................
especificar

CONSUMO
COMBUSTÍVEL CONSUMIDO
TIPO

QUANTIDADE ( st, t, kg, m³ )

PERÍODO ( mês, ano )

1 - LENHA
2 - CARVÃO VEGETAL
3 - OUTROS
ORIGEM DO COMBUSTÍVEL
MUNICÍPIO(S): ....................................................... LOCAL: ............................................. DISTÂNCIA MÉDIA: ........... km ( ) FLORESTA
MANEJADA ( ) FLORESTA PLANTADA
( ) PRÓPRIA ( ) TERCEIROS
TIPO DE LENHA
TIPOLOGIA
(
(
(
(
(
(

ESPÉCIES PREDOMINANTES

) CAATINGA
) CERRADO
) MATA ATLÂNTICA
) COMPLEXO LITORÂNEO
) PODA FRUTÍFERA
) OUTRA .....................................

CUSTO

ABASTECIMENTO
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LENHA: R$ .................. /st ( ) NO ABASTECIMENTO
CARVÃO: R$ .................. /mdc ( ) NO LUGAR DE ORIGEM

( ) FÁCIL ( ) DIFÍCIL
( ) CONSTANTE
( ) INTERMITENTE

CAPACIDADE INSTALADA
PRODUTOS

QUANT./PERÍODO

COMBUSTÍVEL

QUANT./PERÍODO

CAPACIDADE MÁXIMA DE PRODUÇÃO

CAPACIDADE MÁXIMA DE CONSUMO

PARA CONSUMIDORES DE CARVÃO
OBSERVAÇÕES
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Cadastro Estadual de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal
SETOR INDUSTRIAL
EMPRESA
NOME/RAZÃO SOCIAL:
NOME DE FANTASIA:
ENDEREÇO:
BAIRRO: 				
ATIVIDADE FLORESTAL:
CNPJ: 					

MUNICÍPIO: 			

TELEFONE:

CGF:

PRODUÇÃO
TIPO DE INDÚSTRIA
CATEGORIA: ........................................ PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: ...........................
PRINCIPAIS PRODUTOS
ORDEM DE IMPORTÂNCIA PRODUTO

UNIDADE ( t, kg, l)

QUANT./PERÍODO

12345CONSUMO
COMBUSTÍVEL CONSUMIDO
TIPO

QUANTIDADE ( st, t, kg, m³ )

1 - LENHA
2 - CARVÃO VEGETAL
3 - GLP
4 - GÁS NATURAL
5 - ÓLEO COMBUSTÍVEL
6 - OUTROS
EQUIPAMENTOS E PROCESSOS
(
(
(
(

) CALDEIRAS (GERAÇÃO DE VAPOR)
) FORNOS (AQUECIMENTO)
) FOGÕES (COCÇÃO, FERVURA, REFEITÓRIO)
) OUTROS .........................................................................................................................
especificar

CAPACIDADE INSTALADA

PERÍODO ( mês, ano )
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PRODUTOS
CAPACIDADE MÁXIMA DE PRODUÇÃO

QUANT./PERÍODO

123456COMBUSTÍVEL

QUANT./PERÍODO

CAPACIDADE MÁXIMA DE CONSUMO

PARA CONSUMIDORES DE CARVÃO
ORIGEM DO COMBUSTÍVEL
MUNICÍPIO(S): ................................ LOCAL: ........................ DISTÂNCIA MÉDIA: .......... km ( ) FLORESTA MANEJADA ( ) FLORESTA
PLANTADA ( ) PRÓPRIA ( ) TERCEIROS
TIPO DE LENHA
TIPOLOGIA

ESPÉCIES PREDOMINANTES

( ) CAATINGA
( ) CERRADO
( ) MATA ATLÂNTICA
( ) COMPLEXO LITORÂNEO
( ) PODA FRUTÍFERA
( ) OUTRA .....................................
CUSTO

ABASTECIMENTO

LENHA: R$ .................. /st
( ) NO ABASTECIMENTO
CARVÃO: R$ .................. /mdc ( ) NO LUGAR DE ORIGEM

( ) FÁCIL ( ) DIFÍCIL
( ) CONSTANTE
( ) INTERMITENTE

OBSERVAÇÕES
AUTO ABASTECIMENTO ?
( ) SIM ( ) RECURSOS PRÓPRIOS ( ) INCENTIVOS FISCAIS
( ) OUTROS ........................................................................
( ) NÃO
especificar
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/01,
DE 11 DE MAIO DE 2001.
Retifica a Instrução Normativa nº 01/99, de
04 de outubro de 1999, que trata dos procedimentos administrativos para a exploração
florestal; a Instrução Normativa nº 01/00, de
01 de março de 2000, que trata da reposição
florestal e a Instrução Normativa nº 02/00, de
03 de julho de 2000, que trata do transporte
de matéria-prima de origem florestal.
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, no uso
de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 9º da Lei
Estadual nº 11.411, de 28.12.87, tendo em vista a execução
da Política Florestal do Estado do Ceará, definida na Lei
Estadual n° 12.488, de 13.09.95 e no Decreto Estadual n°
24.221, de 12.09.96, bem como, pelo Decreto Federal n°
2.661, de 08.07.98,
RESOLVE:
Art. 1º. Em virtude da extinção da Unidade fiscal de Referência (UFIR) e criação da Unidade Fiscal de Referência do
Estado do Ceará (UFIRCE) pela Lei nº 13.083, de 29 de
dezembro de 2000, todos os valores constantes nas Instruções
Normativas nºs 01/99, de 04 de outubro de 1999, 01/00,
de 01 de março de 2000 e 02/00, de 03 de julho de 2000
passam a ser expressos em UFIRCE.
Art. 2º. Os valores da taxa de autorização para desmatamento
no uso alternativo do solo, referidos no art. 17 da Instrução
Normativa nº 01/99, de 04 de outubro de 1999 passam a
vigorar com a seguinte redação:
Área a ser autorizada

Valor

Até 25 (vinte e cinco) hectares
Acima de 25 até 50 hectares
Acima de 50 até 100 hectares
Acima de 100 hectares
CE +2,0 UFIRCE/ha

100(cem) UFIRCE
200(duzentas) UFIRCE
300(trezentas) UFIRCE
400(quatrocentas) UFIRexcedente aos 100ha

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir
da data de sua publicação, ficam revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Fortaleza, 11 de maio de 2001.
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE

***

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2003,
15 DE AGOSTO DE 2003.
O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem
o art. 9º da Lei Estadual nº 11.411, de 28.12.1987, tendo
em vista a execução da Política Florestal do Estado do Ceará,
definida na Lei Estadual nº 12.488, de 13.09.1995 e no
Decreto Estadual nº 24.221, de 12.09.1996, bem como,
pelo Decreto Federal nº 2.661, de 08.07.1998 e,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das
normas para expedição de autorização ou licenciamento das
atividades ligadas a supressão total ou parcial de vegetação
em todo Estado do Ceará para implementação da Política
Florestal Estadual como atividades principais para o uso
racional desses recursos naturais;
CONSIDERANDO que as atividades de controle ambientaI
devem garantir a manutenção da cobertura florestal em áreas
especialmente protegidas;
CONSIDERANDO a necessidade de elaborar e manter
os sistemas ecológicos estáveis e produtivos, conservando a
estrutura das florestas e de suas funções;
RESOLVE:
Art. 1º. As florestas, suas formações sucessoras, demais formas de vegetação natural existentes e qualquer alteração da
cobertura florestal estão sujeitas às limitações previstas na
Lei nº 12.488, de 13.09.95 e regulamentada pelo Decreto
nº 24.221 de 12.09.1996.
Art. 2º. A autorização para a exploração, através do manejo, de florestas nativas, suas formações sucessoras e demais
formas de vegetação, somente será concedida através das
seguintes modalidades:
I - Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS);
II - Plano de Manejo Agroflorestal Sustentável (PMAFS);
III - Plano de Manejo Silvipastoril Sustentável (PMSPS); e
IV - Plano de Manejo Integrado Agrosilvipastoril Sustentável
(PMIASPS).
§ 1º. O Plano de Manejo deverá seguir o exigido no roteiro
mínimo de elaboração para Manejo Sustentável conforme a
modalidade, constante no ANEXO I.
Art. 3º. O interessado na exploração florestal deverá submeter
à apreciação da SEMACE o Plano de Manejo, em duas vias,
requerendo Autorização para exploração florestal através de
requerimento constante dos ANEXO II-A, quando pessoa
física e ANEXO II-B, quando pessoa jurídica.
§ 1º. O requerimento será dirigido ao Superintendente da
SEMACE, através do sistema de protocolo, acompanhado
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da seguinte documentação:
I - cópia do Contrato Social, CNPJ da empresa e RG de seu
representante legal, no caso de pessoa jurídica;
II - cópia da carteira de Identidade e CPF, no caso de pessoa
física;
III - certidão atualizada do imóvel obtida no Cartório de
Registro de Imóvel e documento que comprove justa posse
do imóvel, devidamente registrado no Cartório de Títulos e
Documentos, ou matrícula atualizada do imóvel;
IV - contrato de arrendamento, Comodato ou Locação, devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos,
com prazo de vigência compatível com a rotação de exploração previsto no Plano de Manejo, quando o empreendedor
não for o proprietário do imóvel;
V - matrícula atualizada do imóvel que comprove a Averbação da Área de Reserva Legal ou Termo de Compromisso
para Averbação da Área de Reserva Legal (ANEXO III-A)
ou Termo de Ajustamento de Conduta para Averbação da
Área de Reserva Legal (ANEXO III-B), quando se tratar de
justa posse;
VI - comprovante de pagamento do Imposto Territorial
Rural-ITR referente ao exercício anterior ou, quando for o
caso, a cópia do pedido de atualização cadastral ou a Certidão
Negativa de Débitos Rurais emitida pela Receita Federal;
VII - comprovante de taxa específica de recolhimento de
vistoria do Plano de Manejo referente à área a ser manejada
e a Área de Reserva Legal da propriedade;
VIII - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do
técnico responsável pela elaboração e assistência técnica do
Plano de Manejo, acompanhada do respectivo comprovante
de pagamento;
IX - croqui de acesso e localização do imóvel no Município
e no Estado;
X - planta planimétrica (com a informação das medidas lineares e localizações aproximada dos objetos) para propriedades
com área igual ou inferior a 100,00 ha, plotando no mínimo:
a orientação magnética, confrontantes, área de reserva legal,
áreas de preservação permanente, área a ser manejada com
seus respectivos talhões, legenda, convenções e um carimbo
ou quadro contendo o nome do imóvel e do proprietário,
município de localização, área total da propriedade, área a
ser manejada, a data e o nome do responsável pela elaboração
da planta planimétrica e/ou levantamento planialtimétrico
detalhado da área objeto da solicitação, à critério da SEMACE, acompanhado da ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) do técnico responsável pela elaboração acompanhada do respectivo comprovante de pagamento;
XI - planta planialtimétrica (com a informação das medidas
lineares e localizações dos objetos) para propriedades acima
de 100,00 há, em conformidade com os levantamentos
cartográficos, no mínimo com a escala 1:100.000, plotando
no mínimo: a orientação magnética e georeferenciamento
(coordenadas geográficas e/ou UTM), confrontantes, infraestrutura existente (edificações, estradas, açudes), uso atual do
solo, área de reserva legal, áreas de preservação permanente,

área a ser manejada com seus respectivos talhões (com a
localização das parcelas amostrais inventariadas), legenda,
convenções e um carimbo ou quadro contendo o nome do
imóvel e do proprietário, município de localização, área total
da propriedade, área a ser manejada, escala da planta, a data
e o nome do responsável pela elaboração da Planta acompanhado da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
do técnico responsável pela elaboração acompanhada do
respectivo comprovante de pagamento.
§ 3º. Os documentos exigidos no parágrafo anterior deverão ser apresentados, quando fotocopiados, devidamente
autenticados ou certificados através de carimbo com nome
e número da matrícula do servidor da SEMACE.
Art. 4º. O Plano de Manejo deve ser elaborado por Engenheiro Florestal e/ou Agrônomo habilitado, segundo as especificações do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - CREA.
Parágrafo Único. O Plano de Manejo, em sua execução, deve
ter assistência técnica especializada, realizada por profissional
habilitado e registrado no CREA.
Art. 5º. O Plano de Manejo será analisado e vistoriado por
Engenheiro Florestal e/ou Agrônomo habilitado, lotado na
SEMACE ou legalmente credenciado, mediante procedimentos disciplinados em ato normativo da SEMACE.
Art. 6º. A SEMACE terá o prazo de 90 (noventa) dias, a
partir da data do protocolo, para analisar o plano de manejo,
vistoriar a área e emitir parecer técnico deferindo ou indeferindo o pedido, podendo ainda, no mesmo prazo, formular
exigências complementares.
§ 1º. A contagem do prazo previsto no caput deste artigo
será suspensa, a partir da Notificação ao empreendedor para
esclarecimentos ou informações técnicas complementares, até
a data da entrega das exigências no protocolo.
§ 2º. Caberá ao empreendedor atender as exigências de esclarecimentos e informações dentro do prazo estabelecido pela
SEMACE, a contar da data do recebimento da Notificação.
§ 3º. O descumprimento do prazo previsto no parágrafo anterior ou apresentação incorreta das exigências requeridas, bem
como a inviabilidade técnica do plano de manejo implicará
no seu indeferido e arquivamento do processo.
§ 4º. O arquivamento do processo por descumprimento de
prazo ou apresentação incorreta das exigências requeridas,
não impedirá a apresentação de novo requerimento de Autorização para exploração florestal à SEMACE, devendo o
empreendedor obedecer aos procedimentos estabelecidos no
artigo 3º, mediante novo pagamento de custo de análise.
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Art. 7º. A autorização da exploração de área manejada, emitida após aprovação do Plano de Manejo, terá validade de
01 (hum) ano e será revalidada anualmente de acordo com
o cronograma de exploração aprovado.

Art. 12. Compete à SEMACE o controle sobre a exploração e
consumo dos produtos florestais oriundos da área manejada,
podendo exigir, a qualquer tempo, quaisquer documentos
que possam contribuir para a eficácia do seu controle.

Art. 8º. Para emissão da nova autorização da exploração de
área manejada, o titular do Plano de Manejo deverá solicitá-la
formalmente a SEMACE através de requerimento (ANEXO
IV), devendo apresentar o comprovante de pagamento da
taxa de vistoria referente ao talhão a ser explorado e o relatório
técnico de acompanhamento anual do Plano de Manejo.

Art. 13. O Plano de Manejo deverá estar identificado na propriedade com placa indicativa conforme modelo do ANEXO VII.

§ 1º. O roteiro mínimo para elaboração do relatório técnico
anual de acompanhamento seguirá o modelo padronizado
no ANEXO V.
§ 2º. A vistoria de acompanhamento será realizada pelo técnico da SEMACE que utilizará o roteiro do ANEXO VI.
Art. 9º. O pagamento da taxa para realização de vistoria
deverá obedecer aos seguintes critérios:
I - para a primeira vistoria, o valor a ser recolhido incidirá
sobre a área a ser manejada e a área de reserva legal, independente do tamanho da propriedade; e
II - para a vistoria de acompanhamento anual, o valor a ser
recolhido incidirá sobre a área do talhão a ser explorado.
Art. 10. A SEMACE, acompanhará e fiscalizará a execução
do Plano de Manejo com vista ao cumprimento desta Instrução Normativa.
§ 1º. Verificadas irregularidades ou ilicitudes praticadas na
execução do Plano de Manejo, incube a SEMACE:
I - diligenciar providências para correções que deverão ser
feitas através de Termo de Compromisso e/ou aplicar sanções
cabíveis;
II - oficiar ao Ministério Público, se for o caso, visando à
instauração de inquérito civil, bem como a promoção de
ação civil pública; e
III - representar ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em que estiver registrado o
responsável técnico pelo Plano de Manejo, para a apuração
de sua responsabilidade técnica.
§ 2º. O não cumprimento do Termo de Compromisso
previsto no inciso I, do parágrafo anterior implicará no
cancelamento da Autorização para exploração florestal, bem
como adoção de medidas legais cabíveis.
Art. 11. O Plano de Manejo poderá sofrer modificações durante a sua execução, devendo para tanto ser providenciada a proposta de alteração e submetida à aprovação da SEMACE.

Art. 14. Será aceito como parte de informações técnicas
o Incremento Médio Anual-IMA, equações de volume e
fatores de peso e de volume, constantes na bibliografia da
Região Nordeste.
Art. 15. A SEMACE não aceitará a rotação do Plano de
Manejo inferior a 10 (dez) anos.
Parágrafo Único. Entende-se por rotação o período requerido
para o estabelecimento, crescimento exploração da madeira,
numa condição específica de maturidade.
Art. 16. Será obrigatória a implantação de parcelas permanentes no Plano de Manejo Florestal visando o monitoramento
de sua evolução, obedecendo aos seguintes critérios:
I - uma Parcela Testemunha no último talhão a ser explorado
no Plano de Manejo Florestal; e
II - uma Parcela Permanente de acompanhamento no primeiro talhão a ser explorado no Plano de Manejo.
Art. 17. O número de talhões do Plano de Manejo deverá
ser no mínimo igual à rotação adotada.
Art. 18. As florestas e demais formas de vegetação natural
destinadas a asilar exemplares da fauna ou da flora ameaçados
de extinção são consideradas áreas de preservação permanente, devendo ser aplicadas às disposições à espécie indicadas
nas normas federais.
Art. 19. Em casos especiais, quando for justificado tecnicamente, o uso do fogo controlado poderá ser autorizado
dentro dos critérios estabelecidos pela SEMACE.
Art. 20. Após aprovação do Plano de Manejo será obrigatório o uso de aceiros, com largura mínima de 3 (três)
metros, em torno do perímetro externo da área de efetivo
manejo, bem como delimitação, com marcos físicos, da
área de reserva legal.
Parágrafo Único. Será exigida a abertura de picadas para
demarcação dos talhões com a identificação individual dos
mesmos através de placas no campo.
Art. 21. Os valores das taxas correspondentes a esta Instrução
Normativa serão definidas através de Portaria pela SEMACE.
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Art. 22. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.
Fortaleza,15 de agosto de 2003.
Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
SUPERINTENDENTE
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE

***
(ANEXO I)
ROTEIRO MÍNIMO PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO DE MANEJO SUSTENTÁVEL
I - PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
(PMFS)
1 - ASPECTOS LEGAIS
1.1 - Identificação do Proprietário e do Imóvel
1.1.1 - Proprietário
Nome:
Endereço:
Telefone:
Município:
Estado:
CPF:
RG:
1.1.2 - Imóvel
Denominação:
Área total (ha):
Município:
Estado:

1.2 - Identificação dos Responsáveis pelo Plano de Manejo
1.2.1 - Elaboração
Nome:
Endereço:
Telefone:
CPF:
RG:
Profissão:
CREA:
1.2.2 - Execução
Nome:
Endereço:
Telefone:
CPF:
RG:
Profissão:
CREA:
1.2.3 - Assistência técnica
Nome:
Endereço:
Telefone:
CPF:
RG:
Profissão:
CREA
2 - OBJETIVOS E METAS DO PLANO DE MANEJO
2.1 - Objetivos
2.2 - Metas
3 - JUSTIFICATIVAS
4 - USO ATUAL DO SOLO
4.1 - Uso Atual do Solo
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QUADRO 01 - Uso atual do Solo
DISCRIMINAÇÃO
Agricultura
Culturas
Mata Nativa
Capoeiras
Açudes
Infraestrutura
Outras

USO

ÁREA (ha)

Participação (%)

Culturas de Mi + Fe
Cultura de cajueiros
Mata nativa
Mata em formação
Espelhos d’água
Estradas/aceiros

TOTAL

4.2 - Uso programado do Solo

QUADRO 02 - Uso Programado do Solo

DISCRIMINAÇÃO

ÁREA (ha)

Participação (%)

Reserva Legal
Preservação Permanente*
Açudes/Lagoas
Infra-estrutura
Agricultura
Caju
Aceiros**
Manejo Florestal (efetivo)
Outras
TOTAL

*Preservação Permanente: margens dos rios, riachos e espelhos d’água.
**Aceiros: aceiros e estradas.
4.3 - Discriminação da Área de Manejo
QUADRO 03 - Área de Manejo
Talhão

Área Total
(ha)

Aceiros
(ha)

1
2
3
4
.......
TOTAL

5 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO
5.1 - Meio Físico
5.1.1- Localização e Vias de Acesso
5.1.2 - Croqui de Localização
5.1.3 - Clima
5.1.4 - Geologia Regional
5.1.5 - Geomorfologia Regional
5.1.6 - Relevo Regional e Local
5.1.7 - Solos
5.1.8 - Hidrologia
5.2 - Meio Biológico

Preservação Permanente
(ha)

Área Útil
(ha)
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5.2.1 - Flora (Tipologia Florestal)
(Descrever e caracterizar a vegetação regional e a Tipologia Florestal na área do Plano de Manejo).
5.2.2 - Fauna
(Descrever a fauna regional e da área do Plano de Manejo).
5.3 - Aspectos Fitossociológicos da Tipologia Florestal na Área do Plano
5.3.1 - Diversidade das espécies
5.3.1.1 - Composição florística

QUADRO 04 - Listagem das espécies catalogadas
Código Nome Vulgar

Nome Científico

Família

Freqüência (%)

5.3.1.2 - Similaridade florística
QUADRO 05 - Número de Árvores por Espécie coletada em cada unidade da amostra
Espécies

P01

P02

Pn

Total

Ocorrência

TOTAL

Onde:
P01: Unidade de Amostra (parcela) nº1
P02 - Unidade de Amostra (parcela) nº2
P0N – Última Unidade de Amostra Analisada
QUADRO 06 - Índice de Similaridade da Vegetação (ISV), em% entre as parcelas
PARCELAS
PARCELAS

01

02

03

04

...

01
02
03
04
....
TOTAL

5.3.2 - Estrutura Vertical da Vegetação Predominante
QUADRO 07 - Amplitude de Variação das Alturas
DISCRIMINAÇÃO
Estrato Inferior
Estrato Intermediário
Estrato Superior

AMPLITUDE (m)
1,00 a 2,50
2,60 a 4,00
> 4,10

QUADRO 08 - Posição Sociológica das Principais Espécies Catalogadas
Posição Sociológica

Nome Científico

Família

Altura (m)
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Estrato Superior
Sub Total
Estrato Médio
Sub Total
Estrato Inferior
Sub Total
TOTAL*

5.3.3 - Estrutura Horizontal da Vegetação Predominante
5.3.3.1 - Abundância absoluta, relativa e acumulada das espécies catalogadas
QUADRO 09 - Abundância Absoluta, Relativa e Acumulada
Nome Vulgar

Absoluta
(nºÁrv/ha)

Abundância
Relativa
(%)

Acumulada
(%)

TOTAL

5.3.3.2 - Dominância absoluta, relativa e acumuladas das espécies catalogadas
QUADRO 10 - Dominância Absoluta, Relativa e Acumulada
Nome Vulgar

Absoluta
(nºÁrv/ha)

Dominância
Relativa
(%)

Acumulada
(%)

TOTAL

5.3.3.3 - Freqüência absoluta, acumulada e relativa das espécies catalogadas
QUADRO 11 - Freqüência Absoluta, Relativa e Acumulada Freqüência
Nome Vulgar

Absoluta
(nºÁrv/ha)

Relativa
(%)

Acumulada
(%)

TOTAL

5.3.3.4 - Grau de Homogeneidade entre as espécies
5.3.3.5 - Índice de Valor de Importância (IVI)
QUADRO 12 - Índice de Valor de Importância das Espécies
Nome Vulgar

Abundância
relativa

Dominância
relativa

Freqüência
relativa

5.3.3.6 - Valor de Cobertura (VC)
QUADRO 13 - Valor de Cobertura das espécies

Nome Vulgar

Abundância
relativa

5.3.4 - Composição Volumétrica

Dominância
relativa

VC(%)

IVI
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QUADRO 14 - Composição volumétrica obtida no Inventário Florestal
Parcelas

Árv/há

ABB
(m²/ha)

ABP
(m²/ha)

P.V
(Kg/ha)

P.S
(Kg/ha)

Vol.Real
(m³/ha)

Vol.Emp
(st/ha)

01
02
...
MÉDIAS

Onde:
Árv/há = número de árvores por hectare
ABB = área Basal obtida a 0,30 m de altura
ABP = Área basal obtida a 1,30m em relação ao solo
P.V = Peso da madeira verde
P.S = Peso da madeira seca em laboratório
Vol.Real = Volume Real
Vol.Emp = Volume da madeira em forma de pilhas de (1,0m x 1,0m x 1,0m), cuja unidade é o st (metro estéreo).
6 - ASPECTOS TÉCNICOS, PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS
6.1 - Inventário Florestal
6.1.1 - Sistema de Amostragem
6.1.1.1 - Tamanho e forma das Unidades de Amostragem
6.1.1.2 - Intensidade da Amostragem
6.1.1.3 - Parâmetros e Variáveis
6.1.1.4 - Equipamentos Utilizados
6.1.1.5 - Cubagem
QUADRO 15 - Usos da Madeira em função da Classe de Diâmetro
Classes de
Diâmetro
(cm)

Lenha
(%)

Estacotes
(%)

Estacas
(%)

Mourões
(%)

Serraria
(%)

outros usos
(%)

6.1.1.6 - Estoque Potencial
QUADRO 16 - Estoque Atual por Classe de Diâmetro
CLASSES
(cm)

Árv/ha
(nº)

CL I
CL II
CL III
.......
TOTAIS

6.2 - Resultados do Inventário Florestal
6.2.1 - Incremento Médio Anual

ABB (0,30 m)
(m²)

ABP (1,30 m)
(m²)

Volume
(m3)

Volume
(st)
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QUADRO 17 - Incremento Médio Anual (IMA)
PARCELAS

Vol. Médio/ha

Estimativa de idade

IMA (st/ha/ano)

1
2
3
....

6.3 - Regeneração
(Informar sobre a regeneração das espécies na área a ser manejada e justificar o tipo e intensidade de regeneração que resultarão da forma de manejo proposta)
6.4 - Restrições ao Corte
(Informar a existência de restrições ao corte, detalhando as causas das mesmas espécies raras ou protegidas, diâmetro mínimo, limitações edáficas, proximidades de corpos d’água, etc.).
6.5 - Intensidade de Corte
6.6 - Produção
No primeiro ciclo, ao término da exploração da área a ser manejada, com um rendimento médio de ________ st/ha,
espera-se a seguinte produção.
QUADRO 18 - Volume total a ser explorado
Produção Florestal

Rendimento
st/ha

Área de Efetivo
Manejo (ha)

Volume Total
st

6.6.1 - Estimativa de Produção por Classe de Uso da Biomassa Florestal
QUADRO 19 - Estimativa do Volume por Classes de Uso
Classes de
Diâmetro
(cm)

Lenha
(st/ha)

Estacotes
(st/ha)

Estacas
(st/ha)

Mourões
(st/ha)

Outros
(st/ha)

Classe 1
Classe 2
.....
TOTAL

6.6.2 - Estimativa de Produção
QUADRO 20 - Produção de Biomassa Florestal por espécies e Classe de diâmetro
Espécie
Nome Vulgar
TOTAL

Classes de Diâmetro (cm)
Volume (st)
I II III IV V VI VII ... n

Volume
Total (st)

T otal
(st/ha)
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6.6.3 – Estimativa de Produção por Classe de Diâmetro (Todas as Espécies)
QUADRO 21 - Estimativa de produção por classe de Diâmetro
CLASSES
(cm)

Árv/ha A
(nº)

BB (0,30 m)
(m²)

ABP (1,30 m)
(m²)

Volume: 0,30 m
(m3)

Volume: 1,30 m
(m3)

CL I
CL II
CL III
.......
TOTAL

6.6.4 – CRONOGRAMA DE EXPLORAÇÃO
QUADRO 22 - CRONOGRAMA DE EXPLORAÇÃO
Ano

Talhão
(nº)

Área
(ha)

Lenha
(st)

Estacotes
(st)

Estacas
(st)

Outras
(st)

TOTAL
(st)

TOTAL

6.7 - Ciclo e Modalidade de Corte
(Definir o ciclo de corte, respeitando-se os prazos mínimos
citados na bibliografia existente ou, se for o caso, justificar o
uso de outro. Descr ever como será realizado o corte,se por
espécie, por diâmetro, por forma, por sanidade, etc.).
6.8 - Técnicas de Exploração
(Informar qual a técnica de exploração a ser adotada e ferramentas a serem utilizadas).
6.9 - Unidade de Trabalho (Talhonamento)
(Informar o tamanho das unidades de exploração, sua distribuição, sua produção, sendo que as mesmas serão marcadas,
na área, por aceiros com largura suficiente que definam o seu
reconhecimento).
6.10 - Infra-estrutura
(Informar sobre a infra-estrutura a ser construída para a
realização do Plano de Manejo)
7 - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS
MITIGADORAS
(Informar quais os impactos ambientais do Plano de Manejo
e quais as medidas a serem adotadas para minimizar o efeito
dos impactos)
8 - VIABILIDADE ECONÔMICA
(Informar sobre a viabilidade econômica, considerando os
produtos a serem extraídos, os custos de implantação, exploração, de transporte e os preços de mercado).
9 - FÓRMULAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO
E ANÁLISE ESTATÍSTICA
10 - BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

II - PLANO DE MANEJO AGROFLORESTAL
SUSTENTÁVEL (PMAFS)
Todos os itens do PMFS de 1 até 6.6.4, mais:
6.7 - PLANEJAMENTO AGROFLORESTAL
6.7.1 - Talhonamento
6.7.1.1 - Metodologia
6.7.1.2 - Número de talhões; forma e dimensões dos talhões.
6.7.2 - Sistema de exploração florestal
6.7.2.1 - Rotação
6.7.2.2 - Restrições ao corte
6.7.2.3 - Intensidade de exploração
6.7.2.4 - Produção estimada (volume/ha, estacas, etc.)
6.7.2.5 - Regeneração natural
6.7.2.6 -Tratamentos da regeneração natural
6.7.2.7 - Enriquecimento florestal
6.7.3 - Sistema de exploração agrícola
6.7.3.1 – Metas
6.7.3.2 - Atividades desenvolvidas para se alcançar as metas
6.7.3.3 - Resultados e impactos esperados
6.7.3.4 - Riscos e dificuldades
6.7.3.5 - Limpeza do terreno
6.7.3.6 - Preparo do solo
6.7.3.7 - Práticas de conservação de solo
6.7.3.8 - Fertilidade do solo
6.7.3.9 - Cultivares a utilizar (produtividade e estabilidade)
6.7.3.10 - Plantio (espaçamento, densidade, quantidade
de sementes)
6.7.3.11 - Espaçamentos do plantio
6.7.3.12 - Tratos culturais
6.7.3.13 - Produção agrícola estimada
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6.7.3.14 - Controle de pragas e doenças
6.7.3.15 - Colheita
7 - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS
MITIGADORAS

10 - BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

6.7.3.22 - Quadro dos índices pecuários, da transformação
do rebanho e do suporte forrageiro
6.7.3.23 - Programa de produção e venda dos animais
6.7.3.24 - Instalação dos animais
6.7.3.25 - Medidas higiênico-sanitárias e outras preventivas
6.7.3.26 – Mineralização
6.7.3.27 - Exames previstos
6.7.3.28 - Índice do suporte forrageiro para estabilização
do rebanho
6.7.3.29 - Mercado e comercialização

II - PLANO DE MANEJO SILVIPASTORIL
SUSTENTÁVEL (PMSPS)

7 - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Todos os itens do PMFS de 1 até 6.6.4, mais:

8 - VIABILIDADE ECONÔMICA

6.7 - PLANEJAMENTO SILVIPASTORIL
6.7.1 - Talhonamento
6.7.1.1 - Metodologia
6.7.1.2 - Número de talhões; forma e dimensões dos talhões.
6.7.2 - Sistema de exploração florestal
6.7.2.1 - Rotação
6.7.2.2 - Restrições ao corte
6.7.2.3 - Intensidade de exploração
6.7.2.4 - Produção estimada (volume/ha, estacas, etc.)
6.7.2.5 - Regeneração natural
6.7.2.6 -Tratamentos da regeneração natural
6.7.2.7 - Enriquecimento florestal
6.7.3.- Sistema de exploração pastoril
6.7.3.1 – Metas
6.7.3.2 - Atividades desenvolvidas para se alcançar as metas
6.7.3.3 - Resultados e impactos esperados
6.7.3.4 - Riscos e dificuldades
6.7.3.5 - Metodologia
6.7.3.6 - Limpeza do terreno
6.7.3.7 - Preparo do solo
6.7.3.8 - Práticas de conservação de solo
6.7.3.9 - Fertilidade do solo
6.7.3.10 - Cultivares a utilizar (produtividade e estabilidade)
6.7.3.11 - Plantio (espaçamento, densidade, quantidade
de sementes)
6.7.3.12 - Espaçamentos do plantio
6.7.3.13 - Tratos culturais
6.7.3.14 - Avaliação da produção de forragem nativa
6.7.3.15 - Estimativa da produção atual de forragens
6.7.3 16 - Estimativa da produção futura de forragens
6.7.3.17 - Determinação do período máximo para o
pastoreio e a época do pastoreio em cada
talhão explorado
6.7.3.18 - Controle de pragas e doenças
6.7.3.19 - Colheita
6.7.3.20 - Definição do rebanho e sistema de criação
6.7.3.21 - Quadro de evolução do rebanho e da capacidade
de suporte forrageiro, acompanhado de seu memorial de cálculo

9 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

8 - VIABILIDADE ECONÔMICA
9 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 - BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
IV - PLANO DE MANEJO INTEGRADO AGROSILVIPASTORIL SUSTENTÁVEL (PMIASPS)
Todos os itens do PMFS de 1 até 6.6.4, mais:
6.7 - PLANEJAMENTO AGROSILVIPASTORIL
6.7.1 - Talhonamento
6.7.1.1 - Metodologia
6.7.1.2 - Número de talhões; forma e dimensões dos talhões.
6.7.2 - Sistema de exploração florestal
6.7.2.1 - Rotação
6.7.2.2 - Restrições ao corte
6.7.2.3 - Intensidade de exploração
6.7.2.4 - Produção estimada (volume/ha, estacas, etc.)
6.7.2.5 - Regeneração natural
6.7.2.6 -Tratamentos da regeneração natural
6.7.2.7 - Enriquecimento florestal
6.7.3 - Sistema de exploração agrícola
6.7.3.1 – Metas
6.7.3.2 - Atividades desenvolvidas para se alcançar as metas
6.7.3.3 - Resultados e impactos esperados
6.7.3.4 - Riscos e dificuldades
6.7.3.5 - Limpeza do terreno
6.7.3.6 - Preparo do solo
6.7.3.7 - Práticas de conservação de solo
6.7.3.8 - Fertilidade do solo
6.7.3.9 - Cultivares a utilizar (produtividade e estabilidade)
6.7.3.10 - Plantio (espaçamento, densidade, quantidade
de sementes)
6.7.3.11 - Espaçamentos do plantio
6.7.3.12 - Tratos culturais
6.7.3.13 - Produção agrícola estimada
6.7.3.14 - Controle de pragas e doenças
6.7.3.15 - Colheita
6.7.3.- Sistema de exploração pastoril
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6.7.3.1 – Metas
6.7.3.2 - Atividades desenvolvidas para se alcançar as metas
6.7.3.3 - Resultados e impactos esperados
6.7.3.4 - Riscos e dificuldades
6.7.3.5 - Metodologia
6.7.3.6 - Limpeza do terreno
6.7.3.7 - Preparo do solo
6.7.3.8 - Práticas de conservação de solo
6.7.3.9 - Fertilidade do solo
6.7.3.10 - Cultivares a utilizar (produtividade e estabilidade)
6.7.3.11 - Plantio (espaçamento, densidade, quantidade
de sementes)
6.7.3.12 - Espaçamentos do plantio
6.7.3.13 - Tratos culturais
6.7.3.14 - Avaliação da produção de forragem nativa
6.7.3.15 - Estimativa da produção atual de forragens
6.7.3 16 - Estimativa da produção futura de forragens
6.7.3.17 - Determinação do período máximo para o pastoreio e a época do pastoreio em cada talhão explorado
6.7.3.18 - Controle de pragas e doenças
6.7.3.19 - Colheita
6.7.3.20 - Definição do rebanho e sistema de criação

6.7.3.21 - Quadro de evolução do rebanho e da capacidade
de suporte forrageiro, acompanhado de seu me
morial de cálculo
6.7.3.22 - Quadro dos índices pecuários, da transformação
do rebanho e do suporte forrageiro
6.7.3.23 - Programa de produção e venda dos animais
6.7.3.24 - Instalação dos animais
6.7.3.25 - Medidas higiênico-sanitárias e outras preventivas
6.7.3.26 – Mineralização
6.7.3.27 - Exames previstos
6.7.3.28 - Índice do suporte forrageiro para estabilização
do rebanho
6.7.3.29 - Mercado e comercialização
7 - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS
MITIGADORAS
8 - VIABILIDADE ECONÔMICA
9 - MEMÓRIA DE CÁLCULO
10 - BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

(ANEXO II-A)
REQUERIMENTO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL
(pessoa física)
Ilmo Sr.
Superintendente da SEMACE
Prezado Senhor,
Eu, ______________________________________________, estado civil __________, nacionalidade ___________,
CPF nº_____________, Identidade_________________, nº_________, residente _________________________
__________, Município ________________, Estado ________________, venho submeter à apreciação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceara – SEMACE e ao mesmo tempo requerer Autorização para exploração
florestal de acordo com o Plano de Manejo ____________________Sustentável, em anexo, na propriedade denominada
____________________________, localizada no Município _________________________, Estado do Ceará, elaborado pelo Engenheiro _____________________, CREA nº________________, ART nº_________________ CPF
nº_________________, RG nº_____________ residente ____________________ Município __________________,
Estado ______________.
Na oportunidade, comprometo-me a observar o que for determinado por esta Superintendência.
__________________________,____de ______________ de 200___
_____________________________
Empreendedor
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(ANEXO II-B)
REQUERIMENTO PARA EXPLORAÇAO FLORESTAL
(pessoa jurídica)
Ilmo Sr.
Superintendente da SEMACE
Prezado Senhor,
A empresa ________________________________________ com CNPJ nº _________, estabelecida ___________
________________________________________________, Município ________________, Estado ___________
__________________, neste ato representada por._____________________________, estado civil ____________,
nacionalidade ____________, CPF nº______________, Identidade nº___________, residente__________________
________________, Município ________________, Estado ________________, vem submeter à apreciação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE e ao mesmo tempo requerer Autorização para exploração florestal
de acordo com o Plano de Manejo __________________________Sustentável, em anexo, na propriedade denominada
___________________________, localizada no Município _____________________, Estado do Ceará, elaborado
pelo Engenheiro ____________________________,CREA nº_____________, ART. nº_________________ CPF
nº____________, RG nº_____________ residente ____________________ Município __________________, Estado
_______________.
Na oportunidade, a empresa se compromete a observar o que for determinado por esta Superintendência.
________________________,____de ________________ de 200___
___________________________
Representante Legal da Empresa

(ANEXO III-A)
TERMO PARA AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Pelo presente Termo de Averbação de Área de Reserva Legal, aos ____ dias do mês de_________de 2.00___, o Sr. ou
FIRMA ____________________________ (nome, nacionalidade, estado civil, profissão inscrição no CPF/MF e Carteira de Identidade), proprietário do imóvel denominado____________________________, situado no local conhecido
por _______________________ Município de _____________________, neste Estado, matrículado (transcrito) sob o
nº________ do livro nº________, fls. _____________, do Cartório de Registro de Imóveis _____________________
_____, Circunscrição da Comarca de ______________________________declara perante a Superintendência Estadual
do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE, que também assina o presente termo, tendo em vista o disposto no art.16, alínea
“a” e parágrafo 2º da Lei nº4.771/65 e suas alterações pela Medida Provisória nº2.166-67/2001, que a floresta ou forma de
vegetação existente na propriedade, com a área de _______ (ha) não inferior a 20% da área do total desta, compreendida
nos limites abaixo indicados, fica compondo a ÁREA DE RESERVA LEGAL, gravada como de utilização limitada nos
termos da legislação florestal, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração sem autorização da SEMACE.
A SEMACE, abaixo identificada e com assinatura de seu Superintendente, declara que a área supra descrita foi localizada
dentro da propriedade referida, com base no Parecer Técnico nº_____________________, processo administrativo nº_
_____________________. O proprietário compromete-se, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer o presente gravame
sempre bom, firme e valioso, bem como averbá-la à margem da inscrição da matrícula do imóvel perante o Cartório de
Registro de Imóveis, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura deste Termo, nele depositando a planta planialtimétrica ou planimétrica da proprieda de, parte integrante do presente termo.
E, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, firmam o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo indicadas, que igualmente assinam o presente termo e rubricam a planta/croqui que o acompanham.
CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL
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NORTE:_______________________________________________
SUL: __________________________________________________
LESTE: ________________________________________________
OESTE: ________________________________________________
CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DA RESERVA LEGAL
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________
CONFRONTAÇÕES DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
NORTE:_________________________________________________
SUL:____________________________________________________
LESTE: _________________________________________________
OESTE: _________________________________________________
___________________ ___________________
Proprietário
Superintendente
Testemunhas:
Nome:
CPF:
RG:
________________________________
Assinatura
Nome:
CPF:
RG:
__________________________________
Assinatura
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(ANEXO III-B)
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PARA AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
(No caso de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e similares)
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO
MEIO AMBIENTE – SEMACE E ______________________________________________________________________
Pelo presente instrumento particular de Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 7347/85,
e do § 10, do art. 16 da Lei nº 4.771/65, com a redação dada pela Medida Provisória 2.166-67/2001, de um lado, a SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE –, doravante denominada SEMACE, Autarquia Estadual, criada pela lei nº 11.411
de 28 de dezembro de 1987, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 11.822.269/000170, Fortaleza-CE, neste ato representada por (nome, CPF) Superintendente, e do outro lado, (nome, qualificação, CPF/MF, C.I.,
residência), doravante denominado simplesmente COMPROMISSÁRIO, resolvem pactuar o presente instrumento, com força de
título executivo extrajudicial, mediante as cláusulas seguintes:
I- DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA- O presente Termo tem por objetivo o compromisso de proceder a averbação da reserva legal estabelecida
no inciso I, do art. 16, e seu § 8º, da lei 4.771/65, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67/2001.
II- DA LOCALIZAÇÃO DA RESERVA LEGAL E CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS:
CLÁUSULA SEGUNDA - A área de reserva legal de.............Há está localizada..............................................................................
conforme indicação da SEMACE através do Parecer Técnico nº...................., processo administrativo nº.......................................
(observar o §4º, do art.16, da Lei 4.771/65, alterada pela Medida Provisória nº2.166-67/2001).
CLÁUSULA TERCEIRA - A área de reserva legal citada na cláusula anterior possui as seguintes características ecológicas: (citar as
características ecológicas da área)
III- DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA QUARTA - O COMPROMISSÁRIO se compromete a averbar a área de reserva legal mencionada na cláusula segunda,
imediatamente após a emissão do documento hábil para o ato obrigando-se ainda, por si, por força de lei e do presente instrumento a
não alterar a destinação da área de reserva legal comprometida.
CLAUSULA QUINTA – O COMPROMISSÁRIO se compromete ainda, em caso de transferência da propriedade ou da posse justa,
comunicar a SEMACE o intento, anexando o instrumento de transferência, bem como a identificação do adquirente.
IV- DA INADIMPLÊNCIA
CLÁUSULA SEXTA - O não cumprimento pelo COMPROMISSÁRIO do presente Termo, importará no cancelamento de autorizações/licenças expedidas pela SEMACE, sem prejuízo das demais cominações legais.
V- PRAZO DE VIGÊNCIA
CLÁUSULA SÉTIMA- o presente Termo tem validade a partir da data de sua assinatura.
VI- DO FORO
CLÁUSULA OITAVA- Para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente Termo de Ajustamento de Conduta, fica
eleito o foro da Justiça do Estado do Ceará, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais,
juntamente com as testemunhas que a tudo presenciaram.
Fortaleza, de de 200___
_____________________________________
Superintendente
______________________________________
COMPROMISSÁRIO
Testemunhas:
1.
2

•404•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

(ANEXO IV)
REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE ÁREA MANEJADA
Ilmo Sr.
Superintendente da SEMACE
Prezado Senhor,
______________________________________________________________________
Nome/Empresa
residente___________________, Município ________________, Estado ___________, detentor(a) do Plano de Manejo_____________________ em execução no imóvel denominado _________________________________, localizado
no Município _______________, Estado do Ceará, objeto do processo administrativo nº_______________ que tramita
nesta Superintendência, encaminha o Relatório Anual de Acompanhamento pelo Engenheiro _______________________,
CREA nº_________________, responsável técnico pela execução do plano, ART. nº___________________ e, mui respeitosamente vem requer à Superintendência Estadual do Meio Ambiente a Autorização para exploração do talhão nº____,
com um volume de ______________ st no período de _______________ de 200__ a _____________ de 2.00__.
Atenciosamente,
_________________,____ de ____________ de 200___.
_____________________________
Empreendedor

(ANEXO V)
ROTEIRO MÍNIMO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
TÉCNICO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE MANEJO
RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL DE EXECUÇÃO DE PLANO DE MANEJO
PERÍODO DE __________ DE 2.0___ À ___________ DE 2.0___
1 - CONTROLE
Nº do Relatório:____/2.0___
Denominação do Projeto:
Nº do Protocolo:
Talhão Explorado: T ______ Área Útil: _______ ha
Nome do Imóvel:
Área da Propriedade:
Área de Manejo:
Município:
Estado:
2 - REQUERENTE
Nome:
Endereço:
Município:
Estado:
Telefone:
CPF:
RG:
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3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PLANO DE MANEJO
Nome:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
CPF:
RG:
CREA:
4 - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PLANO DE MANEJO
Nome:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
CPF:
RG:
CREA:

5 - ESPÉCIES PREDOMINANTES NO TALHÃO
Seqüência

Nome Científico

Nome Vulgar

6 - OPERAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO
DISCRIMINAÇÃO

OPERAÇÃO

ÁREA PREVISTA (ha)

ÁREA REALIZADA (ha)

Estradas
Aceiros
Picadas

7 - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO NO CAMPO
DISCRIMINAÇÃO

REALIZADA

NÃO REALIZADA

Placa Identificadora
Marcação de Talhões
Marcação de Faixas

8 - CONTROLE DE VOLUME ESTIMADO E EXPLORADO
Ano

Talhão

Área Total
(ha)

Volume Médio
Estimado (st/ha)

Volume Total
Estimado (st)

9 - SITUAÇÃO DA REGENERAÇÃO
(

) BOA

(

) REGULAR

(

) RUIM

Comentários:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10 - PARCELAS PERMANENTES
Demarcadas e Localizadas

(

) SIM

(

) NÃO

Volume Total
Explorado (st)
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11 - AVALIAÇÃO DA CONDUÇÃO DO PLANO
11.1 - Restrições ao Corte:
11.2 - Medidas Mitigadoras Previstas:
11.3. Metodologia de Exploração:
11.3.1 - Intensidade de Corte:
11.3.2 - Modalidade de Corte:
11.3.3 - Tratos Silviculturais:
________________de _____________ de 2.00__
Responsável Técnico

(ANEXO VI)
ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO PELO TÉCNICO DA SEMACE
01 - CONTROLE
Nº do Parecer Técnico:
Denominação do Projeto:
No do Protocolo:
Talhão explorado: no área:
Talhão a explorar: no área:
Nome do Imóvel:
Município:
02 - REQUERENTE
Nome:
Endereço:
CGC/CPF.:
Identidade:
Telefone:
03 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO
Nome:
Endereço:
CGC/CPF.:
Identidade:
Telefone:
ART:
CREA:
04 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO PROJETO
Nome:
Endereço:
CGC/CPF.:
Identidade:
Telefone:
ART:
CREA:
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05 - ESPÉCIES PREDOMINANTES NO TALHÃO A EXPLORAR
SEQ.

NOME VULGAR

06- OPERAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO
DISCRIMINAÇÃO

OPERAÇÃO

ÁREA PREVISTA

ÁREA REALIZADA %

Estradas
Aceiros
Picadas

07 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO NO CAMPO
DISCRIMINAÇÃO

REALIZADA

NÃO REALIZADA

Placa identificadora
Marcação de talhões
Marcação das faixas

08 - CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXPLORAÇÃO
ANO

TALHÃO/FAIXA

ÁREA PREVISTA

ÁREA EXECUTADA

ESTIMADO

EXPLORADO

09 - CONTROLE DE VOLUME
ANO

TALHÃO/FAIXA

10 - SITUAÇÃO DA REGENERAÇÃO
(

) BOA

(

) REGULAR

(

) RUIM

Comentários:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
11 - PARCELAS PERMANENTES
Demarcadas e localizada (

) SIM

(

) NÃO

Comentários:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
12 - AVALIAÇÃO DA CONDUÇÃO DO PROJETO
Restrições de corte de espécies proibidas:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Medidas mitigadoras previstas:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Metodologia de exploração:
Intensidade de corte:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Modalidade de corte:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Técnica de exploração:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Tratos silviculturais:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
13 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES/PENDÊNCIAS DO ÚLTIMO LAUDO
14 - RECOMENDAÇÕES/PENDÊNCIAS
15- PARECER CONCLUSIVO
Técnico

Técnico

Local e data
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PORTARIA SOMA Nº 63/2005,
DE 04 DE MAIO DE 2005.
O SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE, na qualidade de Presidente do Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas
e Combate aos Incêndios Florestais - PREVINA, em face
do que dispõe o art. 7º, do Decreto Estadual nº 27.596, de
20 de outubro de 2004, e as modificações estabelecidas no
Decreto nº 27.748, de 28 de março de 2005.
CONSIDERANDO a necessidade de se normatizar as regras de organização e funcionamento do Comitê Estadual
de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e
Combate aos Incêndios Florestais - PREVINA.
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o Regimento Interno do Comitê Estadual
de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e
Combate aos Incêndios Florestais - PREVINA, nos termos
do Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE, em Fortaleza, 04 de maio de 2005.
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE E PRESIDENTE DO PREVINA
Registre-se e publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº
63/2005 DE 04 DE MAIO DE 2005
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DA CATEGORIA E FINALIDADES
Art. 1º O Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento,
Controle de Queimadas, e Combate aos Incêndios Florestais
- PREVINA é um órgão colegiado de natureza consultiva
e deliberativa, instituído pelo Decreto nº 27.596, de 20 de
outubro de 2004, com modificações estabelecidas no Decreto
nº 27.748, de 28 de março de 2005, e tem por finalidades:
I - subsidiar o Governo do Estado do Ceará na formulação
de políticas públicas, voltadas para a prevenção, redução,
controle de queimadas bem como para o combate aos incêndios florestais;
II – contribuir para o planejamento das ações de controle de
queimadas e combate aos incêndios florestais;

III - promover a integração e articulação com a sociedade
civil organizada, para atuar como um fórum de discussão nos
assuntos relativos às queimadas e aos incêndios florestais;
IV - colaborar com o Conselho Estadual de Meio Ambiente
do Ceará - COEMA, no que concerne ao estabelecimento
de políticas de prevenção, monitoramento, controle de
queimadas e combate aos incêndios florestais;
V - praticar outros atos compatíveis com a sua finalidade.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2º. Compete ao Comitê:
I - elaborar, aprovar e modificar, por voto da maioria absoluta,
este Regimento Interno;
II - fomentar a implantação da política de prevenção, monitoramento, controle das queimadas, e combate aos Incêndios
Florestais no Estado do Ceará;
III - elaborar anualmente a agenda de atividades prioritárias,
bem como acompanhar e avaliar sua implementação, assim
como sua execução;
V - consolidar, acompanhar e avaliar a política estadual de
controle de queimadas e combate aos incêndios florestais;
VI - fomentar parcerias entre a iniciativa privada, agentes
financeiros e o Poder Público, para que as instituições possam
atuar com efetividade;
VII - divulgar os trabalhos do Comitê;
VIII - colaborar na elaboração, implementação e avaliação
do Plano de Prevenção e Monitoramento de Controle de
Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais, e proceder
a sua revisão e atualização com a periodicidade pertinente;
IX - identificar e sugerir o uso dos recursos orçamentários
e financeiros que serão utilizados na prevenção, monitoramento do controle de queimadas e combate aos incêndios
florestais;
X - discutir, analisar e sugerir alterações em políticas públicas de desenvolvimento que possam causar o aumento na
incidência de queimadas e incêndio florestais;
XI - criar mecanismos que incentivem a participação da sociedade civil organizada, produtores rurais e demais usuários
de recursos ambientais;
XII - recomendar restrições a toda e qualquer atividade capaz
de gerar risco de incêndios florestais;
XIV - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido
encaminhadas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente
- COEMA;
XV - propor alteração da legislação pertinente ao PREVINA;
XVI - promover o intercâmbio de experiências e concepções
que aprimorem a eficácia do trabalho do Comitê, propondo
parcerias com instituições públicas e privadas com objetivo
de viabilizar a execução das atividades do Comitê;
XVII - criar mecanismos que propiciem a infra-estrutura
física e material indispensável ao atendimento das atividades
do Comitê;
XVIII - articular-se permanentemente com as Prefeituras
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Municipais, promovendo o desenvolvimento de atividades
integradas, visando a redução, a prevenção, o monitoramento
e o combate aos incêndios florestais;
IX - instituir as Câmaras Técnicas;
XX - decidir os casos omissos desse regimento.
Parágrafo único. Para a consecução das atividades do Comitê, os Órgãos e Instituições membros, sem prejuízo de
suas atribuições legais e regulamentares, prestarão apoio ao
Comitê, por meio de informações, suporte material, logístico
e de recursos humanos.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO COMITÊ
Seção I
Da Estrutura
Art. 3º. O Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento,
Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais
- PREVINA, tem a seguinte estrutura:
I - Presidência;
II - Secretaria Executiva;
III - Câmaras Técnicas - CT;
IV – Plenária
Subseção I
Da Presidência
Art. 4º. A Presidência do Comitê Estadual de Prevenção,
Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos
Incêndios Florestais - PREVINA, será exercida pelo representante legal da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente -SOMA, e em sua ausência pelo seu suplente.
Art. 5º. São atribuições da Presidência do Comitê:
I – convocar e presidir as reuniões do comitê, aprovando a
respectiva ordem do dia;
II - coordenar o uso da palavra, de forma a garantir o direito
de manifestação a todos os membros, observada a ordem de
inscrição dos mesmos;
III - prestar apoio técnico-administrativo ao Comitê;
VI - instruir expedientes oriundos do Conselho Estadual de
Meio, e outros;
VII - encaminhar matérias às Câmaras Técnicas;
VIII - nomear, através de Portaria, os membros Titular e
Suplente, indicados pelos representantes dos Órgãos Governamentais e Sociedade Civil;
IX - aprovar as reuniões ordinárias e extraordinárias do
Comitê.
X - instituir as Câmaras técnicas através de resolução;
XI - fazer cumprir as deliberações dos membros do Comitê;
XII - zelar pelo cumprimento deste regimento;
XIII - aprovar o Regimento Interno do Comitê através de
Portaria.

Subseção II
Da Secretaria Executiva
Art. 6º. A Secretaria Executiva do Comitê será exercida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
– SEMACE.
Art. 7º. São atribuições da Secretaria Executiva:
I - planejar, organizar e coordenar as atividades técnicas,
objetivando viabilizar a execução dos trabalhos do Comitê;
II - prestar apoio técnico ao Comitê;
III - assessorar o presidente em questões técnicas do Comitê;
IV - elaborar o Relatório Técnico anual de atividades;
V - propor ações e acompanhar o calendário de atividades
do Comitê.
VI - elaborar a pauta, fazer a convocação das reuniões do
Comitê, e redigir suas atas;
VII - propor ao plenário, no início de cada ano, o calendário
de reuniões do ano em curso;
VIII - encaminhar documentos;
IX - assessorar a Presidência e as Câmaras Técnicas.
Subseção III
Das Câmaras Técnicas
Art. 8º. Serão criadas Câmaras Técnicas, por deliberação do
plenário, com a finalidade de examinar e relatar, matérias de
sua competência.
Art. 9º. Deverá ser observado o limite máximo de 5 (cinco)
Câmaras Técnicas, dentre elas:
I - Câmara Técnica de Extensão Rural;
II - Câmara Técnica de Educação Ambiental;
III - Câmara Técnica de Prevenção e Controle;
IV - Câmara Técnica de Monitoramento.
Art. 10. Cada Câmara Técnica terá um Coordenador e
um Relator.
§ 1º. Os Coordenadores e os relatores deverão ser eleitos, na
primeira reunião ordinária da respectiva Câmara Técnica, por
maioria absoluta dos votos dos seus integrantes.
§ 2º. Comporão as Câmaras Técnicas, além dos membros
titulares ou suplentes, representantes indicados formalmente
pelos membros do Comitê e aprovados pelo coordenador.
§ 3º. Na composição das Câmaras Técnicas, deverão ser
consideradas a natureza técnica do assunto de sua competência, a finalidade dos órgãos ou entidades representada e
a formação técnica ou notória atuação de seus membros na
área ambiental.
§ 4º. As Câmaras Técnicas poderão criar grupos de trabalho
e tratarão do estudo de matérias específicas, com cronograma
previamente definido.
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§ 5º. Os componentes dos Grupos de Trabalho serão formados por membros das Câmaras Técnicas e especialistas
convidados, interessados na matéria de estudo.

plentes, serão indicados oficialmente por seus respectivos dirigentes e serão nomeados mediante portaria do
Presidente do Comitê.

Art. 11. É facultado aos membros do Comitê a participação
em mais de uma Câmara Técnica, conforme o interesse dos
membros na matéria.

§ 1º. Cada integrante do Comitê terá um suplente, e somente
este poderá substituí-lo em suas ausências e impedimentos.

Art. 12. As Câmaras Técnicas serão permanentes ou temporárias, de acordo com a deliberação do Plenário, no ato da
criação das CTs.
§ 1º. As Câmaras Técnicas permanentes serão constituídas
por no mínimo 3 (três) e no máximo 12 (doze) membros.
§ 2º. As Câmaras Técnicas Temporárias serão consideradas extintas quando da conclusão dos assuntos a ela incumbidos.
§ 3º. Terão seu número de membros fixado pelo plenário,
observando-se o limite mínimo de 5 (cinco) e máximo de
10 (dez) membros.
Art. 13. Serão indicados pelo plenário do Comitê as competências, a composição, o prazo e a forma de funcionamento
das Câmaras Técnicas.
Parágrafo único. Os membros que irão compor as CTs serão
nomeados mediante portaria do Presidente do Comitê.
Art. 14. As decisões das Câmaras Técnicas serão tomadas
por votação da maioria de seus membros, cabendo o voto
de qualidade ao respectivo coordenador.
Art. 15. As Reuniões das Câmaras Técnicas serão convocadas
por seus respectivos coordenadores com, no mínimo, 10 dias
de antecedência, e considerando também, um prazo mínimo
de 15 dias da Reunião Ordinária do Comitê.
§ 1º. As reuniões serão públicas e terão sua matéria apresentada pelo relator, com o respectivo Parecer.
§ 2º. As atas das reuniões serão elaboradas pelos respectivos relatores e posteriormente aprovadas e assinadas pelos seus membros.
§ 3º. A ausência não justificada de membros das Câmaras
Técnicas por três reuniões consecutivas, ou por cinco alternadas, implicará em sua exclusão da mesma.
Subseção IV
Da Plenária
Art. 16. Integram o Plenário do Comitê Estadual, paritariamente, representantes dos Órgãos e entidades governamentais e representantes da Sociedade Civil Organizada.
Art. 17. Os representantes do Comitê, titulares e su-

§ 2º. Os Membros do Comitê, titular e suplente, terão mandato de 2 (dois) anos, podendo este período ser renovado.
Art. 18. Os Órgãos, entidades públicas e suas vinculadas que
compõe o Comitê são os seguintes:
I - Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
– SOMA;
II - Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE;
III - Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS,
representada pelo Corpo de Bombeiro Militar;
IV - Secretaria da Agricultura e Pecuária – SEAGRI, representada pela Empresa de Extensão Rural do Ceará - EMATERCE;
V - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
– FUNCEME;
VI - Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH; representada
pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH;
VII - Secretaria da Ciência e Tecnologia - SECITECE;
VIII - Secretaria da Infra-Estrutura - SEINFRA; representada
pelo Departamento de Estradas e Rodagens - DERT;
IX - Secretaria da Ação Social - SAS; representada pela
Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado do Ceará- CEDEC;
X - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA;
XI - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
- DNOCS;
XII - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA/CE;
XIII - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT;
XIV - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; representada pela Embrapa Agroindústria
Tropical;
XV - 14 (quatorze) membros representantes da sociedade civil.
Art. 19. Compete aos Membros do Comitê:
I - participar das reuniões plenárias, com direito a
voz e voto;
II - discutir, em reunião, as matérias submetidas à
apreciação;
III - preparar as apresentações das iniciativas estaduais, relevantes à gestão ambiental e ao uso sustentável dos recursos
naturais, visando a subsidiar o processo de discussão, formulação e proposição de normas e procedimentos ambientais
para a região;
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IV - prestar informações sobre as atividades desenvolvidas
por seus órgãos representados, relacionadas a estudos e trabalhos do Comitê;
V - participar dos grupos de trabalho e integrar as Câmaras
Técnicas;
VI - solicitar, previamente à reunião, a inclusão na agenda
de matéria a ser apreciada pelo grupo.
Art. 20. São requisitos de escolha dos representantes da
sociedade civil:
I - estar constituída há mais de 01 (um), nos termos da lei
civil;
II - tenha por fim estatutário ações voltadas à proteção e
conservação do meio ambiente e/ou desenvolvimento de
pesquisas ou projetos na área fim do Comitê Estadual de
Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e
Combate aos Incêndios Florestais – PREVINA.
Art. 21. O processo de eleição e substituição dos membros
representantes da sociedade civil dar-se-á segundo os critérios
indicados no artigo anterior e observará:
I - publicação de Edital de processo seletivo;
II - inscrição junto a Coordenadoria de Meio Ambiente da
Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente – SOMA,
no prazo determinado no Edital, com apresentação da
documentação exigida, que abrangerá, pelo menos, cópias
autênticas dos atos constitutivos, da ata da última reunião de
diretoria e indicação dos nomes que, na qualidade de titular
e suplente, integrarão o Comitê;
III - análise conclusiva por parte da Comissão instituída
para esse fim, a ser submetida à Presidência para posterior
classificação e nomeação por portaria.
Art. 22. A Presidência do PREVINA nomeará, através de
Portaria, uma comissão de seleção dos representantes da
sociedade civil composta por no mínimo 03 (três) membros
governamentais do PREVINA.
Art. 23. Após análise procedida pela Comissão constituída
nos termos do artigo anterior, encaminhar-se-á o resultado
com a lista das organizações habilitadas na conformidade do
art. 19 à Presidência que então indicará, através de Portaria,
as 14 (quatorze) organizações que comporão o Comitê,
observando os seguintes critérios de classificação:
I - entidade com registro de atos de constituição mais antiga
junto ao Cartório de Títulos e Documentos; e
II - com maior atuação comprovada em face das finalidades
do PREVINA.
Seção II
Da Sala de Situação
Art. 24. A Sala de Situação do PREVINA terá sede na FUNCEME, cuja finalidade será:
I - subsidiar o Comitê;

II - disponibilizar e receber informações e relatórios pertinentes aos interesse do Comitê;
III - interagir com as instituições integrantes do Comitê e
demais entidades detentoras de banco de dados referentes às
matérias relacionadas ao PREVINA.
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 25. O Comitê reunir-se-á com metade de seus membros
mais um em primeira convocação, e com qualquer número de
seus membros, em segunda convocação em caráter ordinário,
bimestralmente, e sempre que convocado pelo Presidente ou
a requerimento de um terço de seus membros, em caráter
extraordinário.
Art. 26. As reuniões extraordinárias serão convocadas sempre
com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
Art. 27. As reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê
terão pautas preparadas pela Secretaria Executiva e aprovadas
pelo Presidente do Comitê.
Art. 28. As atas de cada reunião serão impressas em folhas
soltas com numeração seqüencial, rubricadas e assinadas pelos
membros do Comitê e pelo presidente e, após sua aprovação,
serão arquivadas na SOMA.
Art. 29. Na ausência do representante de órgão ou entidade,
sem justificativa, por duas reuniões ordinárias seqüenciadas, o
presidente do Comitê solicitará a substituição dos membros
faltosos representantes da instituição.
Art. 30. Caso os representantes do Comitê faltem por três
vezes consecutivas, sem justificativa, deixarão de ter assento
no grupo e serão substituídos por outro representante.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 31. Cabe à Presidência divulgar as ações do Comitê
junto aos meios de comunicação.
Art. 32. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
deste Regimento Interno serão solucionados pelo Presidente,
ouvindo o Plenário.
Art. 33. O presente regimento poderá ser alterado mediante
proposta do Plenário, com aprovação da maioria absoluta dos
membros do Comitê e encaminhada ao presidente.
Art. 34. Fica revogada a Portaria nº 132, de 26 de dezembro
de 2004.

***
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LEI Nº 12.494, DE 04 DE OUTUBRO DE 1995.
Dispõe sobre a fiscalização e o controle de
emissão de poluentes atmosféricos por veículos
automotores no Estado do Ceará.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Caberá ao Estado fiscalizar e controlar a emissão de poluentes atmosféricos produzidos por veículos
automotores.
Art. 2º. No licenciamento anual serão aferidos os níveis de
gases expelidos pelos veículos automotores.
Parágrafo único. Os padrões de avaliação dos níveis de emissão de poluentes dos veículos respeitarão os termos de Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA
de nº 07 e 08, datadas de 31 de agosto de 1993, publicadas
no DOU em data de 01 de outubro de 1993. Nova redação
dada pela Lei n° 12.533, de 21 de dezembro de 1995.
Art. 3º. O Órgão Estadual responsável por este controle é a
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
que por ocasião do licenciamento anual do veículo se articulará com o DETRAN para o cumprimento do estabelecido
no Art. 2º da presente lei.
Parágrafo único. A SEMACE celebrará convênios, ajustes e
acordos com município e entidades privadas, objetivando a
execução desta Lei e o seu Regulamento e dos serviços deles
decorrentes. Nova redação dada pela Lei n° 12.533, de 21 de
dezembro de 1995.
Art. 4º. Por ocasião do licenciamento anual, o Departamento
Estadual de Trânsito - DETRAN, exigirá o certificado expedido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, atestando que o veículo está enquadrado nas
normas e padrões estabelecidos nas Resoluções n°s 07/93
e 08/93 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Acrescentado pela Lei n° 12.533, de 21 de dezembro
de 1995.
Art. 5°. A fiscalização das condições operacionais do veículo
será procedida em caráter permanente pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, mediante a aferição
dos padrões de emissão expelidos pelo cano de escapamento
do motor, na forma da presente Lei. Acrescentado pela Lei n°
12.533, de 21 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. Estarão isentos de inspeção prévia da SEMACE, os veículos novos quando do seu primeiro licenciamento.

Acrescentado pela Lei n° 12.533, de 21 de dezembro de 1995.
Art. 6°. Todos os veículos deverão ser inspecionados com
antecedência máxima de 30 (trinta) dias da data para o limite
para o seu licenciamento. Acrescentado pela Lei n° 12.533, de
21 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. Os veículos que não tiverem sido inspecionados até a data limite do licenciamento, poderão ser
inspecionados após a mesma, sujeitando-se porém, às normas
e sanções decorrentes do licenciamento extemporâneo ou da
ausência desta data. Acrescentado pela Lei n° 12.533, de 21
de dezembro de 1995.
Art. 7º. Os veículos do ciclo Diesel, que forem fiscalizados
para fins de licenciamento, não estão isentos das blitz realizadas através do Programa de Fumaça Negra da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE. Acrescentado
pela Lei n° 12.533, de 21 de dezembro de 1995.
Art. 8º. Os veículos exclusivamente de uso militar, tratores,
máquinas de terraplanagem e outros de aplicação especial,
poderão ser dispensados da inspeção obrigatória, através de
requerimento à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. Acrescentado pela Lei n° 12.533, de 21
de dezembro de 1995.
Art. 9º. Os veículos licenciados em outros Estados da Federação e que não tenham sido inspecionados por órgãos
congêneres, quando de sua transferência para este Estado,
deverão ser submetidos à inspeção da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE. Acrescentado pela
Lei n° 12.533, de 21 de dezembro de 1995.
Art. 10. Pela realização dos serviços, a Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE cobrará de cada
veículo 3.38 (três ponto trinta e oito) UFECEs, a serem
recolhidas através de formulário próprio no Banco do Estado
do Ceará - BEC. Acrescentado pela Lei n° 12.533, de 21 de
dezembro de 1995.
Parágrafo único. Ocorrendo a extinção da UFECE, adotar-seá, para os efeitos desta Lei, do seu Regulamento e das normas
dela decorrentes, o mesmo índice que a substituir. Acrescentado pela Lei n° 12.533, de 21 de dezembro de 1995.
Art. 11. Estando dentro dos padrões estabelecidos, os veículos
receberão um certificado indicando os itens, inspecionados,
o qual deverá ser apresentado ao DETRAN por ocasião do
licenciamento do veículo. Acrescentado pela Lei n° 12.533,
de 21 de dezembro de 1995.
Art. 12. Os veículos fora dos padrões deverão sofrer os reparos necessários e retornar para reinspeção, tendo direito,
na primeira reinspeção, a redução do valor atribuído no
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Art. 11. Acrescentado pela Lei n° 12.533, de 21 de dezembro
de 1995.
Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. Acrescentado pela Lei n° 12.533, de 21 de dezembro de 1995.

Art. 5º. A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 21 de dezembro de 1995.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

TASSO RIBEIRO JEREISSATI
FRANCISCO QUEIROZ MAIA JÚNIOR

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 21 de dezembro de 1995.

***

TASSO RIBEIRO JEREISSATI

***

LEI Nº 12.529, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995.
Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do
espelho sensor de vazamento de gás em estabelecimentos comerciais, industrias e prédios
residenciais no Estado do Ceará.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. É obrigatória a utilização de aparelhos de sensor de
gás, como prevenção para detectar vazamentos, nos seguintes
estabelecimentos e prédios residenciais do Estado do Ceará,
que utilizam botijões de gás liqüefeito de petróleo (GLP),
e/ou gás encanado de nafta ou natural:
I - todos os estabelecimentos comerciais, industriais, clubes,
entidades, hospitais, escolas, hotéis, restaurantes e similares;
II - todos os prédios residenciais com mais de 05(cinco) andares, deverá cada apartamento ser equipado com sensor.
Parágrafo Único. Nos prédios residenciais com até 05(cinco) andares e casas térreas residenciais, será facultativo o uso do sensor.
Art. 2º. O infrator do disposto nesta Lei fica sujeito a multa
correspondentes a 40(quarenta) UFCE, aplicada em dobro
em caso de reincidência.
Art. 3º. O Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo
de 100(cem) dias a partir da data da sua publicação.
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das verbas orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.

LEI Nº 12.533, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995.
Altera e acrescenta dispositivos a Lei nº
12.494/95, na foram que indica e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O parágrafo único do Art. 2º passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Parágrafo único. Os padrões de avaliação dos níveis de emissão
de poluentes dos veículos respeitarão os termos das Resoluções
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de
nºs 07 e 08, datadas de 31 de agosto de 1993, publicadas no
D.O.U. em data de 01 de outubro de 1993”.
Art. 2º. O parágrafo único do Art. 3º passa a vigorar a seguinte redação:
“Parágrafo único. A SEMACE celebrará convênios ajustes e
acordos com os municípios e entidades privadas, objetivando
a execução desta Lei e o seu Regulamento e dos serviços dele
decorrentes”.
Art. 3º. Acrescenta os seguintes artigos à Lei nº 12.494/95,
na forma abaixo:
“Art. 4º. Por ocasião do licenciamento anual, o certificado
expedido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, atestando que o veículo está enquadrado nas normas e padrões estabelecidos nos Resoluções nºs
07/93 e 08/93 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
– CONAMA.
Art. 5º. A fiscalização das condições operacionais de veículos
será procedida em caráter permanente pela Superintendência
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Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, mediante a aferição
dos padrões de emissão expelidos pelo cano de escapamento
do motor, na forma da lei.
Parágrafo único. Estarão isentos, da inspeção prévia da
SEMACE, os veículos novos quando do seu primeiro
licenciamento.
Art. 6º. Todos os veículos deverão ser inspecionados com
antecedência máxima de 30(trinta) dias da data limite para
o seu licenciamento.
Parágrafo único. Os veículos que não tiverem sido inspecionados até a data limite do licenciamento, poderão ser
inspecionados após a mesma, sujeitando-se porém, às normas
e sanções decorrentes do licenciamento extemporâneo ou da
ausência deste.
Art. 7º. Os veículos do ciclo Diesel, que forem fiscalizados
para fins de licenciamento, não estão isentos das “blitz”
realizadas através do “Programa de Fumaça Negra” da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.
Art. 8º. Os veículos exclusivamente de uso militar, tratores,
máquinas de terraplanagem e outros de aplicação especial,
poderão ser dispensados da inspeção obrigatória, através de
requerimento à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 9º. Os veículos licenciados em outros Estados da Federação e que não tenham sido inspecionados por órgãos
congêneres, quando de sua transferência para este Estado,
deverão ser submetidos à inspeção da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.
Art. 10. Pela realização dos serviços, a Superintendência
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE cobrará de cada
veículo 3.38(três ponto trinta e oito) UFECE’s a serem recolhidas através de formulários próprios no Banco do Estado
do Ceará – BEC.
Parágrafo único. Ocorrendo a extinção da UFECE, adotar-seá, para os efeitos desta Lei, do seu regulamento e das normas
dela decorrentes, o mesmo índice que a substituir.
Art. 11. Estando dentro dos padrões estabelecidos, os veículos
receberão um certificado indicando os itens, inspecionados,
o qual deverá ser apresentado ao DETRAN por ocasião do
licenciamento do veículo.
Art. 12. Os veículos fora dos padrões deverão sofrer os reparos
necessários e retornar para a reinspeção, tendo direito, na primeira reinspeção, à redução de valor atribuído no Art. 11.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90(noventa) dias a contar da data de sua publicação.”
Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 21 de dezembro de 1995.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI

***

DECRETO Nº 20.764, DE 08 DE JUNHO DE 1990.
Dispõe sobre os padrões de qualidade do ar
no território cearense, para fins de prevenção
e controle da poluição atmosférica de veículos
automotores do ciclo diesel.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe conferem os arts. 15, VI c/c 88, IV
da Constituição Estadual e, tendo em vista o disposto no
art. 18 da Lei nº 11.411, de 28/12/87, e
CONSIDERANDO que configura direito fundamental do
homem ter asseguradas condições de vida em ambiente que
lhe permita viver com dignidade;
CONSIDERANDO o aumento significativo dos índices
de poluição atmosférica, em especial Região Metropolitana
de Fortaleza;
CONSIDERANDO que a emissão de poluentes tem contribuído para uma contínua deteriorização da qualidade do
ar, com reflexos negativos sobre a sociedade, a economia e
o ambiente natural;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de se fixar os
padrões para os controles, preservação e recuperação da
qualidade do ar no território cearense,
DECRETA:
Art. 1º. Considera-se poluição atmosférica, para os fins deste
Decreto, a alteração de composição ou das propriedades do
ar atmosférico, produzida pela emissão de poluentes, de
maneira a torná-lo prejudicial ao ambiente, deteriorando a
qualidade de vida da população.
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Art. 2º. Ficam estabelecidos para o território do Estado do
Ceará, os padrões de qualidade do ar definidos em nível
nacional pela Portaria Normativa nº 348, de 14 de março
de 1990, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, publicada no Diário
Oficial da União dos mesmos dia, mês e ano, atendidas as
peculiaridades regionais e/ou locais, a critério da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 3º. Nenhum veículo automotor do ciclo Diesel poderá
circular ou operar no território do Estado do Ceará, emitindo
pelo cano de descarga, fumaça com densidade calorimétrica
superior a 40% (quarenta por cento) do Padrão nº 02 da
Escala Ringelmann.
§ 1º. O método para certificação do índice de fumaça a que
se refere este artigo, consiste na aceleração livre (NBR 6065)
ou, alternativamente, em ensaios a velocidade constante
(NBR 7027), e a opacidade do escapamento é medida com
a utilização da Escala Ringelmann (NBR 6016).
§ 2º. O veículo que expelir fumaça superior a estes padrões
será retido, até regularização, cabendo aos órgãos estaduais
de fiscalização de trânsito, sob orientação técnica da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, zelar
pela observância do disposto neste artigo.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 08 de junho de 1990.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Adolfo de Marinho Pontes
DECRETO Nº 24.207, DE 30 DE AGOSTO DE 1996.
Regulamenta as Leis 12.494 de 04 de outubro de 1995 e
12.533 de 21 de dezembro de 1995, que dispõem sobre a
fiscalização e controle de emissão de poluentes atmosféricos por veículos automotores no Estado do Ceará.
O Governador do Estado do Ceará, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI da Constituição
Estadual, e tendo em vista o disposto nas Leis 12.494 de 04 de
outubro de 1995 e 12. 533 de 21 de dezembro de 1995.
CONSIDERANDO que o meio ambiente ecologicamente
equilibrado e uma sadia qualidade de vida, são direitos fundamentais e inalienáveis do povo;
CONSIDERANDO o significativo aumento do número
de veículos de todos os tipos, movidos a motores do ciclo
Diesel, Otto e de dois tempos, os quais tem contribuído
para o aumento das emissões de poluentes atmosféricos e,

consequentemente para uma contínua deterioração da qualidade de vida do ar, em especial na Região Metropolitana
de Fortaleza;
CONSIDERANDO a necessidade do estabelecimento de
padrões de emissão para o controle preventivo, preservação
e recuperação da qualidade do ar no território cearense;
CONSIDERANDO que a alteração das características originais e a desregulagem dos veículos automotores contribuem
significativamente para o aumento das emissões de poluentes
atmosféricos,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 1°. Compete à SEMACE, como Órgão Estadual do Meio
Ambiente a fiscalização e controle da emissão de poluentes
atmosféricos produzidos por veículos automotores, bem
como a supervisão das atividades desenvolvidas na contenção
de emissões desses poluentes, podendo adotar as providências
que se fizerem necessárias na execução dos serviços atribuídos,
nos limites das Leis n°s 12.494, de 04 de outubro de 1995
e 12.533, de 21 de dezembro de 1995.
CAPÍTULO II
DA OPERAÇÃO DO SISTEMA
Art. 2°. A operação do Sistema se dará segundo as seguintes regras:
I - os equipamentos de inspeção deverão ser operados, sob
a responsabilidade da SEMACE, através de pessoal devidamente treinado, a fim de possibilitar o desenvolvimento das
atividades de inspeção;
II - os operadores de linha e o pessoal de apoio e supervisão não poderão recomendar empresas para a realização
dos serviços;
III - os resultados da inspeção deverão ser impressos em
formulários próprios identificando os itens inspecionados;
IV - o usuário do sistema adquirirá um cartão de operação
o qual lhe dará acesso ao equipamento de teste e em seguida
dirigir-se-á ao abrigo do equipamento;
V - o usuário entregará o cartão de operação, bem como
seus documentos, ao operador, que dará início ao procedimento de inspeção;
VI - a operação do equipamento far-se-á em restrita consonância com a norma de operação emitida pelo fabricante ou
pelo contratado do mesmo, em língua portuguesa;
Art. 3°. A SEMACE, na execução da operação do sistema,
deverá manter equipamentos de reserva calibrados e estoque
nos postos de inspeção.
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CAPÍTULO III
DO CERTIFICADO DE AFERIÇÃO ATMOSFÉRICA
Art. 4°. Estando as emissões gasosas do motor do veículo
dentro dos padrões exigidos pela legislação em vigor, a SEMACE, emitirá “Certificado de Aferição Atmosférica”(C A
A), constando:
I - data e hora do teste;
II - local do teste;
III - cópia dos documentos do proprietário;
IV - imagem (foto) do veículo, na qual seja possível a leitura
da placa e a identificação da parte traseira do veículo, com
o sensor inserido no cano de escapamento;
V - os resultados do teste, constando os parâmetros estabelecidos nas resoluções 07 e 08/93 do CONAMA;
VI - a validade do certificado.
Parágrafo único. O usuário receberá um selo ambiental que
será colocado no vidro traseiro para livre circulação.
Art. 5°. Os gases de emissão do escapamento, estando dentro
dos padrões, receberão o certificado de que trata o artigo
anterior para apresentação ao DETRAN na ocasião do
licenciamento anual do veículo.
Parágrafo único. O DETRAN somente licenciará veículos
do ciclo OTTO, Diesel e de dois tempos, mediante a apresentação do “Certificado de Aferição Atmosférica” expedido
pela SEMACE.
CAPÍTULO IV
DA ÉPOCA DA INSPEÇÃO
Art. 6°. Todos os veículos deverão ser inspecionados com
antecedência máxima de 30 (trinta) dias da data limite para
o seu licenciamento, constando sempre o último dia útil
dentro desse prazo.
Parágrafo único. Os veículos não inspecionados até a data
limite do licenciamento, poderão ser inspecionados após
a mesma, sujeitando-se porém às estipulações previstas no
parágrafo único do art. 6° da Lei n° 12.533/95.
Art. 7°. Os veículos considerados fora dos padrões deverão
ser representados, devidamente reparados, para uma nova
inspeção, dentro de um prazo máximo de 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. A taxa de reisnpeção terá o mesmo valor
daquele constante no art. 10, da Lei n.° 12.533/95.
CAPÍTULO V
DA ISENÇÃO E DISPENSA DA INSPEÇÃO PRÉVIA
Art. 8º. Os veículos novos estarão isentos da inspeção prévia da
SEMACE, não sendo obrigados a portar o selo ambiental.

Parágrafo único. São considerados veículos novos, para efeito
deste regulamento, os que tenham o mesmo ano do modelo
e do exercício do DUT.
Art. 9º. A SEMACE emitirá formulário de requerimento para
a solicitação de dispensa de inspeção, do qual deve constar:
I - tipo de veículo;
II - número do chassis;
III - placa;
IV - data do último licenciamento;
V - finalidade do uso;
VI - meio de transporte nas rodovias:
a) próprio (carros militares, Jeep, caminhão, trator);
b) via carreta (escavadeiras, máquinas especiais, máquinas
para terraplanagem).
§ 1º. No documento deverá constar o carimbo e assinatura
de um responsável ou um dos dois suplentes, nomeados pelo
Superintendente da SEMACE, através de Portaria.
§ 2º. A taxa de serviço para requisição de dispensa de inspeção será de 26,55 (vinte e seis inteiros e cinqüenta e cinco
décimos) UFIRs para veículos de uso civil.
Art. 10. São dispensáveis de fiscalização, segundo o art. 8º
da Lei 12.533/95, os veículos de uso militar, os tratores,
máquinas de terraplanagem e outros de aplicação especial,
observado o disposto no art. 9º deste Decreto.
Parágrafo único. A solicitação de dispensa de inspeção deverá
ser feita através de formulário de requerimento emitido pela
SEMACE, nos moldes do art. 9º e seus parágrafos, deste
Decreto.
Art. 11. Os proprietários de veículos do interior do Estado
poderão enviar seus requerimentos de dispensa devidamente
preenchidos, acompanhados da seguinte documentação:
I - cópia autenticada dos documentos de propriedade do
veículo;
II - cópia autenticada do comprovante de pagamento (conta
BEC), ou cheque cruzado, nominal à SEMACE.
§ 1º. O requerente receberá após 10 (dez) dias úteis o documento de dispensa de inspeção, devidamente carimbado
e assinado, através de carta registrada.
§ 2º. O documento de dispensa de inspeção deverá ser portado juntamente com os documentos do veículo e apresentado
aos agentes fiscalizadores.
Art. 12. Os veículos de outros Estados da Federação, quando
de suas transferencias para o Estado do Ceará deverão submeter-se ao mesmo procedimento de inspeção descrito na
Lei 12.533/95 e neste Decreto, inclusive com o pagamento
das mesmas taxas.
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Art. 13. Os veículos importados deverão submeter-se na
ocasião do primeiro licenciamento aos preceitos da Lei
12.533/95 e deste Decreto.
CAPÍTULO VI
DOS NÍVEIS DOS COMPONENTES NOS GASES
EMITIDOS
Art. 14. Por ocasião do licenciamento anual serão aferidos e
determinados os níveis dos componentes nos gases emitidos
dos escapamentos dos veículos.

PORTARIA Nº 044,
DE 02 DE FEVEREIRO DE 1996.
O SUPERINTENDENTE DA SEMACE, no uso de suas
atribuições legais e com respaldo nas disposições da Lei n°
11.411, de 28 de dezembro de 1987, com a Lei n° 12.274,
de 05 de abril de 1994, com a Lei n° 12.538, de 27 de dezembro de 1995,

§ 1º. Os níveis dos componentes nos gases emitidos seguirão
os critérios estabelecidos nas resoluções do CONAMA nºs
07 e 08 de 31/08/93 e das portarias da SEMACE.

RESOLVE estabelecer novos critérios e definir estratégias
para a execução do Programa FUMAÇA NEGRA de prevenção, controle e recuperação da qualidade do ar na Região
Metropolitana de Fortaleza, agravada por poluição atmosférica de veículos automotores do ciclo Diesel, objetivando
sua adequação aos padrões ambientais em vigor.

§ 2º. Para os veículos com motores do ciclo OTTO serão
adotados os critérios estabelecidos nas RESOLUÇÕES do
CONAMA nºs 07 e 08, ambas de 31 de agosto de 1993 e
publicadas em dezembro de 1993 no DOU.

Art. 1°. Para fins de fiscalização e controle ambiental deverão
ser observados os seguintes condicionantes:
I - o valor original da multa obedecerá a seguinte escala e será
definida em Unidade Fiscal de Referência - UFIR:

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Índice de Fumaça 			
60% 				
80% 				
100% 				

Art. 15. Mesmo com a implantação deste sistema a SEMACE
continuará realizando as BLITZE, dentro do Programa de
Fumaça Negra, não estando os veículos do ciclo Diesel isentos de submeter-se a fiscalização (Dec. 20.764/90), mesmo
que tenham sido inspecionados na ocasião do licenciamento
anual. Os veículos não aprovados na Blitze acima, terão o
CAA recolhido, devendo submeter-se imediatamente a novo
teste, conforme capítulos III e IV do presente Decreto.
Art. 16. O usuário portará obrigatoriamente o Certificado de
Aferição Atmosférica (CAA) juntamente com os documentos
do veículo, o qual será exigido por ocasião das BLITZE realizadas pela SEMACE e/ou órgãos conveniados, de acordo
com o art. 1º deste Decreto.
Art. 17. A taxa de serviço instituída no art. 10 da Lei n.º
12.533/95 corresponderá a 26,55 UFIRs, em virtude da
extinção da Unidade Fiscal do Estado do Ceará (UFECE).
Art. 18. Os casos omissos serão definidos por Portaria da
SEMACE.
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Fortaleza, 30 de agosto de 1996.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
ADOLFO DE MARINHO PONTES

***

Valor em UFIR
437,00
874,00
1.748,00

II - as pessoas físicas ou jurídicas cujos veículos apresentar
índices de fumaça igual ou superior a 60% (sessenta por
cento) da escala Ringelmann serão autuados e multados.
Aqueles que apresentarem índices iguais ou superiores a 80%
(oitenta por cento) além da autuação, serão imediatamente
recolhidos a garagem em se tratando de Empresa. Indistintamente, terão o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação
dos veículos para fins de nova vistoria;
III - o autuado terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar do dia
da lavratura do Auto de Infração, para recolher aos cofres
estaduais o valor devido ao apresentar sua defesa, sob pena de
incorrer em mora, com a conseqüente inscrição da multa na
Dívida Ativa da Autarquia para fins de cobrança judicial;
IV - as empresas com frota de veículos do ciclo Diesel e
demais veículos particulares do ciclo Diesel, que operarem
fora dos padrões ambientais, flagrados por ocasião da “blitz”
poderão ser beneficiados com a redução da multa imposta
em 50% (cinquenta por cento) do valor original, quando
da apresentação destes no prazo de 48 h (quarenta e oito
horas), a partir da autuação, se comprovada sua adequação
aos padrões ambientais, excluindo-se deste benefício aqueles
reincidentes em duas “blitz” seguidas no mesmo ou distinto
corredor de tráfego.
Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial
a Portaria n.° 363/94.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE - SEMACE, em Fortaleza, aos 02 de fevereiro de 1996.
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE DA SEMACE

***

DECRETO Nº 27.781, DE 26 DE ABRIL DE 2005.

escrito, com exposição circunstanciada e comprovada dos
méritos da pessoa ou entidade a ser agraciada.
§ 1º. O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga
constituirá uma Comissão Especial, com o máxima de 03
(três) Conselheiros para analisar e julgar as indicações.
§ 2º. A Comissão constituída nos termos do parágrafo
anterior, examinará o mérito dos indicados observando o
cumprimento dos requisitos contidos no parágrafo único do
art. 1º, deste Decreto, emitindo parecer conclusivo sobre a
pertinência ou não da indicação.

Dispõe sobre a instituição do “Prêmio Ambientalista Joaquim Feitosa”, e dá outras
providências.

§ 3º. Os Conselheiros do Comitê Estadual da RBCA decidirão entre os indicados o agraciado, por maioria simples
durante uma reunião ordinária.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição do Estado, e

Art. 3º. O “Prêmio Joaquim Feitosa” será outorgado por
Decreto do Governador do Estado e a solenidade de entrega
ocorrerá, de preferência no dia 28 de abril, data em que se
comemora o Dia Nacional da Caatinga.

CONSIDERANDO a criação do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga nos termos do Decreto Estadual
nº 27.434, de 28/04/2004;
CONSIDERANDO que é competência deste Comitê conferir honrarias, distinções e premiações;
CONSIDERANDO a relevância da formação profissional e dos
trabalhos desenvolvidos pelo engenheiro agrônomo, professor e
ambientalista Joaquim Feitosa sobre o Bioma Caatinga;
CONSIDERANDO a necessidade e o interesse de premiar
indivíduos e entidades públicas ou privadas, pelos trabalhos
e ações relevantes desenvolvidos no Bioma Caatinga presente
no Estado do Ceará.
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído o “Prêmio Ambientalista Joaquim
Feitosa”, destinado a homenagear pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que no desempenho de suas ações
tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento sustentável do Bioma Caatinga.
Parágrafo único. Constituem requisitos para escolha do
agraciado:
I - prestação de relevantes serviços voltados à melhoria da qualidade do bioma caatinga, assim como a criação e implantação
de projetos visando sua recuperação e conservação; e/ou
II - publicação de trabalhos científicos e literários na defesa
e promoção do bioma caatinga.
Art. 2º. A iniciativa de concessão do “Prêmio Ambientalista
Joaquim Feitosa”, que se constitui em uma medalha e um
Certificado, será do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera
da Caatinga, através de seus Conselheiros que indicarão, por

§ 1º. A concessão do prêmio ocorrerá a cada ano e poderá
ser conferida post mortem, devendo a entrega ser efetuada
à pessoa da família.
§ 2º. As pessoas físicas e jurídicas concorrerão isoladamente
em anos alternados, devendo a primeira concessão ser conferido à pessoa física.
Art. 4º. A medalha será cunhada em bronze e apresentará
invariavelmente forma circular medindo 05 (cinco) cm de
diâmetro, tendo ao centro de urna das faces a efígie do seu
Patrono, e circulando terá inscrita as expressões “MEDALHA
AMBIENTALISTA JOAQUIM FEITOSA”, “RESERVA DA
BIOSFEPA DA CAATINGA - COMITÊ ESTADUAL”, enquanto no seu reverso figurará a Carnaúba, árvore símbolo do
Estado do Ceará, sendo circundado pela expressão “GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ”, conforme anexo único.
Art. 5º. As despesas decorrentes deste Decreto correrão a
conta do Fundo Estadual de Meio Ambiente - FEMA.
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 26 de abril de 2005.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO
Nº 27.781, DE 26 DE ABRIL DE 2005

***
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LEI Nº 12.227, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1993.
Determina a publicação no Diário Oficial
do Estado do Ceará a relação mensal das
concessões de licença ambiental, e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Art. 2º. Incumbe ao Estado planejar, determinar e efetivar
providências necessárias à preservação, proteção e recuperação
dos recursos hídricos, obedecida em qualquer circunstância,
a legislação federal em vigor.
Art. 3º. Cumpre ao cidadão acatar e cumprir as medidas
impostas pelas autoridades competentes, com vistas à preservação, proteção e recuperação dos recursos hídricos.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 4º. Para fazer cumprir as disposições desta Lei, o Estado poderá celebrar convênios com os órgãos federais e
municipais.

Art. 1º. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente
– SEMACE publicará mensalmente, no Diário Oficial do
Estado, a relação das concessões de Licença Ambiental.

TÍTULO II
DA POLUIÇÃO

Art. 2º. Deverá constar, na publicação, quadro resumido
constando as seguintes informações:
I - data do pedido;
II - nome da empresa;
III - tipo de licença;
IV - objetivo da licença;
V - tipo de atividade.
Art. 3º. A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 06 de dezembro de 1993.
CIRO FERREIRA GOMES
MARFISA MARIA DE AGUIAR FERREIRA.
***

LEI Nº 10.148, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1977.
Dispõe sobre a preservação e controle dos
recursos hídricos, existentes no Estado e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. É dever do Estado e de todo cidadão preservar,
proteger e recuperar os recursos hídricos.

Art. 5º. Considera-se poluição, para os efeitos desta Lei, a
presença, o lançamento ou a liberação nos corpos de água, de
toda e qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade, em quantidade de concentração ou com características
em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência
desta lei, ou que tornem ou possam tornar as águas:
I - impróprias, nocivas ou ofensivas à saúde;
II - inconvenientes ao bem-estar público;
III - danosos à fauna e à flora;
IV - prejudiciais à utilização, conforme os usos preponderantes definidos.
Art. 6º. Fica proibido o lançamento ou a liberação de poluentes nas águas situadas no território deste Estado.
Parágrafo único. Considera-se poluente toda e qualquer
forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente,
cause poluição das águas.
Art. 7º. A atividade fiscalizadora e repressiva será exercida,
no que diz respeito a despejos, pelo órgão estadual responsável pela preservação e controle dos recursos hídricos, em
todo e qualquer corpo ou curso de água, situado nos limites
do território do Estado, ainda que, não pertencendo ao seu
domínio, não esteja sob sua jurisdição.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste
artigo, o órgão estatal representará ao órgão federal competente, sempre que a poluição tiver origem fora do território
do Estado ocasionando conseqüências que se façam sentir
dentro de seus limites.
Art. 8º. A instalação, a construção ou a ampliação, assim
como, a operação ou funcionamento das fontes de poluição,
ficam sujeitas à prévia autorização do órgão estatal competente, mediante licença de instalação e de funcionamento.
Parágrafo único. São consideradas fontes de poluição, para os
efeitos desta lei, qualquer atividade, sistema, processo, opera-
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ção, maquinaria, equipamentos ou dispositivo móvel ou não,
que causem ou possam vir a causar a emissão de poluentes.
Art. 9º. Os órgãos da Administração direta ou indireta do
Estado e dos Municípios deverão exigir a apresentação das
licenças de que trata o artigo anterior, antes que aprovem os
projetos de ampliação, instalação ou construção das fontes de
poluição, ou que autorizarem a operação ou o funcionamento
dessas fontes, sob pena de nulidade de seus atos.
Parágrafo único. As empresas fornecedoras de energia elétrica
e de água só poderão autorizar a instalação de seus serviços
nas atividades consideradas fontes de poluição mediante a
apresentação das licenças previstas no art. 8º.
TÍTULO III
DA COMPETÊNCIA
Art. 10. Compete à Secretaria de Planejamento e Coordenação do Estado, através da Superintendência do Desenvolvimento do Estado do Ceará – SUDEC, órgão a ela vinculado,
a aplicação desta lei, do seu regulamento e das normas dela
decorrentes, sem prejuízo das demais competências estabelecidas na legislação vigente para outros fins.
Art. 11. No exercício da competência prevista no artigo
anterior, incluem-se, entre as atribuições da SUDEC para
controle e preservação dos recursos hídricos, as seguintes:
I - estabelecer e executar planos e programas de atividades
de preservação e controle da poluição das águas;
II - efetuar levantamentos, organizar e manter atualizado o
cadastramento dos recursos hídricos estaduais;
III - programar e realizar coleta de amostra, exames de laboratório, análises de resultados, necessários à avaliação da
qualidade dos recursos hídricos;
IV - proporcionar suporte tecnológico, bem como estabelecer normas, especificações e instruções técnicas à aplicação
desta lei;
V - autorizar a instalação, construção, ampliação, bem como
operação ou funcionamento das fontes de poluição definidas
nesta lei;
VI - estudar e propor aos municípios, em colaboração com os
órgãos competentes do Estado, as normas a serem observadas
ou introduzidas nos planos diretores urbanos e regionais,
no interesse do controle e da poluição e da preservação dos
recursos hídricos;
VII - fiscalizar as fontes de poluição, públicas e particulares;
VIII - analisar e aprovar planos, programas e projetos de
tratamento e disposição de esgotos de entidades públicas e
particulares;
IX - estudar e solicitar formas de colaboração com outros
órgãos ou entidades da administração direta ou indireta,
visando ao controle e a preservação dos recursos hídricos:
X - efetuar o enquadramento dos corpos de água na respectiva
classificação;

XI - desenvolver campanhas de esclarecimento visando à
preservação dos recursos hídricos;
XII - aplicar as penalidades previstas nestas leis.
Art. 12. Para cumprimento das suas atribuições, a SUDEC
cobrará o preço correspondente aos serviços técnicos executados, de acordo com o disposto no regulamento desta lei e,
quando for o caso, na forma expressa em contrato.
TÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 13. A fiscalização do cumprimento desta lei, do seu
regulamento e das normas dela decorrentes serão exercidas
pela Secretaria do Planejamento e Coordenação do Estado,
através da SUDEC.
§ 1º. Para os efeitos da aplicação desta lei, fica definido o
Conselho da Ciência e Tecnologia como autoridade competente em última instância na área administrativa.
§ 2º. A fiscalização de que trata o caput deste artigo, poderá
ser delegada, mediante convênio, a outros órgãos e entidades
da administração estadual ou municipal.
Art. 14. As fontes de poluição ficam obrigadas a submeterem
à SUDEC o plano completo de lançamento de poluentes.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, poder-se-á exigir a apresentação de detalhes, fluxogramas,
memoriais, informações, plantas e projetos, bem como
linhas completas de produção, com esquema de marcha das
matérias-primas beneficiadas e respectivos produtos, subprodutos e resíduos, para cada operação, com demonstração da
quantidade, qualidade, natureza e composição de uns e de
outros, assim como o consumo de água.
Art. 15. No exercício da ação fiscalizadora fica assegurado as
autoridades competentes o livre trânsito em estabelecimentos
públicos e particulares.
TÍTULO V
DAS IFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 16. Constitui infração qualquer inobservância as disposições desta lei, do seu regulamento e das normas dela
decorrentes.
Art. 17. Responde pela infração quem de qualquer forma
cometer, concorrer para a sua prática ou dela se beneficiar.
Art. 18. Os infratores do prescrito nesta lei ficam sujeitos
à aplicação, pelas autoridades competentes, das seguintes
sanções, sem prejuízo de quaisquer outras estabelecidas na
legislação em vigor:
I - advertência com prazo de até trinta dias para regularização
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da situação, nos casos da primeira infração, quando não haja
perigo iminente à saúde pública;
II - multa diária a ser estipulada no regulamento desta lei,
com base na Unidade Padrão da Capital, de conformidade
com a infração, se não for efetuada a regularização dentro
do prazo fixado segundo o inciso anterior;
III - interdição temporária ou definitiva.
Art. 19. Qualquer das sanções previstas nesta lei poderá ser
aplicada sem prejuízo das demais.
Art. 20. Poderá o órgão estadual responsável pela preservação e controle dos recursos hídricos adotar ou determinar
medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de
poluição das águas, ou para impedir sua continuidade, em
caso de iminente risco grave para vidas humanas ou recursos
econômicos.
Parágrafo único. Para efetivação das medidas de emergência
de que trata o caput deste artigo, poderá ser determinada
durante o período crítico a redução ou a paralisação de
quaisquer atividades em áreas atingidas pela ocorrência.

cujo lançamento ou liberação nas águas sejam permitidas;
IV - o procedimento administrativo a ser adotado na aplicação das penalidades previstas nesta lei;
V - a enumeração das fontes de poluição referidas no artigo 8º
desta lei e o preço a ser cobrado pelo órgão estadual compete
pela expedição das licenças e do certificado.
Art. 25. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 02 de dezembro de 1977.
ADAUTO BEZERRA
Manual Ferreira Filho
Lúcio Alcântara
Edilson Moreira da Rocha
José Flávio Costa Lima
Assis Bezerra
Milton Pinheiro
Luiz Marques
Paulo Lustosa da Costa

***

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. As fontes de poluição que, da data da publicação
desta lei, possuírem instalações de tratamento de seus despejos aprovados por entidades públicas e atendam à legislação
anteriormente em vigor, terão prazo não inferior a 3 anos
nem superior a 6 anos, a ser fixado pelo órgão de controle da
poluição das águas, para se adequarem nas exigências desta
lei, desde que as referidas instalações sejam mantidas em
operação com a capacidade, condições de funcionamento e
demais características para as quais foram aprovadas.
Art. 22. Somente serão concedidos financiamentos com
recursos oriundos do Tesouro do Estado, sob forma de
fundos especiais ou de capital, com taxas e condições favorecidas pelas instituições financeiras sob controle acionário
do Governo do Estado, às empresas que se enquadrarem ao
disposto nesta lei.
Art. 23. As autoridades policiais do Estado, quer civis, quer militares, deverão atender sempre às requisições competentes.
Art. 24. Constituirão objeto ou regulamento desta lei:
I - a classificação das águas interiores existentes no território
do Estado segundo os usos preponderantes;
II - a determinação dos Padrões de Qualidade das águas, entendendo-se como tais os parâmetros ou valores que servirão
como indicadores da qualidade das águas;
III - o estabelecimento dos Padrões de Emissão, como tais
entendidas a intensidade, a concentração e as quantidades
máximas de toda e qualquer forma de matéria ou energia,

LEI Nº 12.249, DE 06 DE JANEIRO DE 1994.
Dispõe sobre a limpeza e higienização dos
reservatórios de água para fins de manutenção
dos padrões de potabilidade e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Os responsáveis pelos estabelecimentos que possuam reservatórios de água destinada ao consumo humano
manterão os padrões de potabilidade da água na forma da
legislação vigente.
Parágrafo único. Ficas enquadrados, no que dispõe o caput
deste Artigo, os restaurantes, lanchonetes, hospitais, hotéis,
motéis, casa de diversão em geral, estabelecimentos de recreação e lazer e qualquer outros, públicos ou privados, de
que se utilize a população em geral.
Art. 2º. VETADO
§ 1º - VETADO
§ 2º - VETADO
§ 3º - VETADO
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Art. 3º. Visando a Plena aplicação do que dispõe a presente
Lei, a SEMACE poderá firmar conveniência com as prefeituras dos municípios onde não possuam fiscais, delegando
competência ao organismo municipal de controle sanitário
e ambiental para promover a fiscalização.
Art. 4º. A inobservância ao disposto nesta Lei acarretará os
responsáveis as penalidades e multa e, nos casos mais graves,
de interdição.
§ 1º. As multas variarão de 10(dez) a 100(cem) UFEC, ou
outra unidade que a substituir.
§ 2º. Poderá ser estipulada multa diária em circunstância
considerada agravantes.
§ 3º. Poderá ser aplicada a penalidade de interdição do reservatório quando for constatada irregularidade que ocasione
grave risco à saúde pública. A interdição perdurará até que
o órgão fiscalizador declare terem sido sanadas as irregularidades que a motivaram.
Art. 5º. Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente
Lei, no prazo de 60(sessenta) dias.
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 06 de janeiro de 1994.
Ciro Ferreira Gomes
Marfisa Maria de Aguiar Ferreira.

***

DECRETO Nº 14.535, DE 02 DE JULHO DE 1981.
Dispõe sobre a preservação e o controle dos
Recursos Hídricos, regulamentando a Lei nº
10.148, de dezembro de 1977.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 74, item III, da Constituição Estadual, e tendo em vista o que consta no processo
nº 0737/81, da Secretaria de Administração, pertinente a
assunto de interesse da SEDUC,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. O controle e a fiscalização dos Recursos Hídricos
existentes no Estado do Ceará, serão regidos pelas disposições
contidas neste Regulamento.
Art. 2º. Fica proibido o lançamento ou a liberação de poluentes nas águas situadas no território deste Estado.
Parágrafo único. Considera-se poluente toda e qualquer
forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente,
cause poluição das águas.
TÍTULO II
DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS
Art. 3º. Considera-se poluição, para os efeitos deste Regulamento, o lançamento ou a liberação nos corpos d’água,
de toda ou qualquer forma de matéria ou energia, com
intensidade, quantidade e concentração em desacordo com
os padrões que foram estabelecidos neste Regulamento ou
normas dele decorrentes que possam tornar as águas:
I - impróprias, nocivas ou ofensivas à saúde;
II - inconvenientes ao bem estar público;
III - danosas à fauna e à flora;
IV - prejudiciais à sua utilização, conforme os usos preponderantes definidos.
Art. 4º. A instalação ou ampliação, assim a operação ou
funcionamento de qualquer atividade industrial, fica
sujeita à prévia autorização de órgão estadual de Meio
Ambiente, mediante LICENÇAS DE INSTALAÇÃO E
DE OPERAÇÃO.
Parágrafo único. Os órgãos competentes não poderão fornecer “HABITE-SE”, energia elétrica e água a nenhuma instalação industrial sem a prévia LICENÇA DE OPERAÇÃO,
expedida pela SUDEC.
Art. 5º. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente
poderão ser lançados, direta ou indiretamente nas coleções
de águas do Estado, se obedecido o disposto na Portaria
GMI nº 0013, de 15 de janeiro de 1976, que classifica as
águas interiores do Território Nacional, segundo seu usos
preponderantes.
TÍTULO III
DA COMPETÊNCIA
Art. 6º. Compete a Superintendência de Desenvolvimento
do Estado do Ceará – SUDEC, através do seu Departamento
de Recursos Naturais, a aplicação deste Regulamento e das
normas dele decorrentes, bem como o disposto no artigo 11
da Lei ora regulamentada.
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TÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO

TÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 7º. A fiscalização do cumprimento deste Regulamento
e das normas dele decorrentes será exercida no todo, por
funcionários credenciados do Departamento de Recursos
Naturais da SUDEC.

Art. 12. As pessoas físicas ou jurídicas que infringirem
qualquer dispositivo deste Regulamento ou das normas
dele decorrentes, ficarão sujeitas as seguintes penalidades,
sem prejuízo de quaisquer outras estabelecidas na legislação
em vigor:
I - advertência, com prazo de até 30(trinta) dias para regularização da situação, nos casos de primeira infração quando
não haja perigo iminente à saúde pública;
II - multa, com base na Unidade Fiscal do Estado do Ceará, de
conformidade com a infração, obedecendo o que se segue:
1 - causar poluição das águas, direta ou indiretamente por
atividade de licenciamento obrigatório ou não:
- multa diária de 25 (vinte e cinco) UFECE’S para as infrações graves (as que causem perigo iminente ou dano à saúde
pública ou mudanças sensíveis no meio ambiente);
- multa de 5 (cinco) UFECE’S para as infrações leves (as
esporádicas e que não causem perigo à saúde pública ou
mudanças sensíveis no meio ambiente);
2 - dar inicio à construção de qualquer atividade industrial
sem a Licença de Instalação ou em casos específicos, a Licença
de Operação, multa diária de 1(um) UFECE;
3 – iniciar o funcionamento de qualquer atividade industrial sem a Licença de Operação, multa diária de 2 (duas)
UFECE’S;
4 - impedir ou obstar a ação da fiscalização da SUDEC,
multa de 5 (cinco) UFECE’S;
5 – desrespeitar ou prestar informações falsas ou distorcidas
à fiscalização da SUDEC, multa de 5 (cinco) UFECE´S;
6 - não cumprimento do prazo de intimação, multa de 1
(uma) UFECE’S por cada dia decorrido;
III - interdição temporária ou definitiva da atividade industrial, por proposta da SUDEC, efetivada após parecer favorável do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, ouvido
o Governador do Estado, ressalvado o disposto no artigo 2º
do Decreto–Lei nº 1.413, de 04 de agosto de 1975.
Art. 13. A aplicação da penalidade de interdição temporária
ou definitiva implicará na suspensão da Licença de Operação,
sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a fonte poluidora
ficará sob custódia policial, até a sua liberação pela SUDEC,
sendo o agente poluidor o único responsável pelas conseqüências da medida, não cabendo quaisquer indenizações ou
pagamentos por parte da SUDEC.

Art. 8º. No exercício da ação fiscalizadora, ficam assegurados
aos servidores credenciados da SUDEC a entrada, em qualquer dia ou hora, e a permanência pelo tempo que se tornar
necessárias em estabelecimentos públicos ou privados.
TÍTULO V
DAS LICENÇAS DE INSTALAÇÃO
Art. 9º. A licença de instalação, que autoriza a implantação
de atividade industrial, deverá ser expedida até trinta dias depois da entrega no protocolo do Departamento de Recursos
Naturais da SUDEC do que se segue;
I - requerimento em formulário padrão, fornecido pela
SUDEC;
II - projeto Técnico da Estação de Tratamento de Esgotos
em 03(três) vias, com memorial de cálculo e assinado por
profissional habilitado, devidamente registrado no CREA;
III - pagamento das taxas de LICENCIAMENTO DE
INSTALAÇÃO e de ANÁLISE DO PROJETO, quando
for o caso;
IV - ficha Cadastral, devidamente preenchida.
Parágrafo único. As licenças de instalação de que trata este
artigo terão a validade de 02 (dois) anos.
TÍTULO VI
DAS LICENÇAS DE OPERAÇÃO
Art. 10. Licença de operação, que autoriza o funcionamento
de autoridade de atividade industrial, deverá ser expedida
até 15 (quinze) dias após a entrada no Departamento de
Recursos Naturais da SEDUC, do seguinte:
I - requerimento preenchimento em formulário padrão:
II - pagamento da taxa de LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO:
III - Laudo Técnico conclusivo sobre o teste de operação efetuado pelo Departamento de Recursos Naturais da SEDUC,
na Estação de Tratamento de Esgotos.
Art. 11. As atividades industriais, que ao requererem as suas
Licenças de Instalação não forem consideradas potencialmente poluidoras pelo Departamento de Recursos Naturais da
SUDEC, terão expedidas, automaticamente, as suas Licenças
de Operação.
Parágrafo único. As licenças de Operação de que trata o artigo
anterior deverão ser renovadas a cada 04 (quatro) anos.

TÍTULO VIII
DA FORMALIZAÇÃO DAS SANÇÕES
Art. 14. Constatada a irregularidade, será lavrado em 03 (três)
vias, o auto de infração, destinando-se a 1ª ao autuado e as
demais para formação do processo administrativo.
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Art. 15. As multas previstas neste Regulamento, deverão
ser recolhidas ao Banco do Estado do Ceará em nome da
SUDEC, dentro de 10 (dez) dias, contados da ciência da
notificação.
Art. 16. O recolhimento das multas a que se refere o artigo
anterior deverá ser feito em qualquer agência do BEC, ou
em outro estabelecimento bancário autorizado, mediante
guia a ser fornecida.
Art. 17. O não recolhimento no prazo fixado, sujeitará o
infrator a decadência do direito de recurso acarretando sobre o débito correção monetária, além da cobrança judicial,
proposta pela Procuradoria Jurídica da SUDEC.
TÍTULO IX
DOS RECURSOS
Art. 18. Da aplicação de multas, caberá sempre recurso, sem
efeito suspensivo, ao Superintendente da SUDEC, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da
notificação e das decisões deste ao Presidente do Conselho
de Ciência e Tecnologia, em última instância, após 10 (dez)
dias da data de seu despacho.
Art. 19. Os recursos, que deverão ser acompanhados de cópias
autenticadas da guia de recolhimento da respectiva multa,
serão decididos pela autoridade recorrida, após parecer da
Procuradoria Judicial da SUDEC.
Art. 20. Os recursos encaminhados por via postal deverão
ser registrados com “Aviso de Recebimento”, e encaminhados à SUDEC dentro do prazo, valendo para esse efeito o
comprovante do “AR”.
TÍTULO X
DAS TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE LICENÇA E
PARA ANÁLISE DE PROJETO
Art. 21. As taxas para expedição das Licença de Instalação e
Operação e para Análise de Projetos obedecerão os seguintes
critérios:
I - LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
Indústria de pequeno porte.................................. 2
UFECE’S
Indústria de médio porte...................................... 5
UFECE’S
Indústria de grande porte................................... 12
UFECE’S
II - ANÁLISE DE PROJETO
Indústria de pequeno porte.................................. 3

UFECE’S
Indústria de médio porte...................................... 6
UFECE’S
Indústria de grande porte................................... 15
UFECE’S
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se:
- Indústria de pequeno, médio e grande porte, aquelas cujo
investimento inicial seja:
a) Até 4.500 (quatro mil e quinhentas) ORTN’s;
b) Entre 4.500 (quatro mil e quinhentas) e 10.000 (dez mil)
ORTN’s;
TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. As indústrias já instaladas e após serem consideradas
potencialmente poluidoras serão oportunamente citadas e
convidadas pela SUDEC a se enquadrarem no disposto deste
Regulamento, num prazo máximo de 03 (três anos), sob pena
de lhes serem aplicadas as penalidades previstas em Lei.
Art. 23. Fica a superintendência de Desenvolvimento do
Estado do Ceará – SUDEC autorizada a baixar e publicar
Portarias estabelecendo:
I - a classificação das águas interiores do estado do Ceará;
II - o estabelecimento de padrões de qualidade das águas
do Estado.
Parágrafo Único. As autoridades policiais do Estado, Civis
ou Militares, estarão autorizadas a atenderem as solicitações
da SUDEC, no sentido de garantir o cumprimento deste
Regulamento.
Art. 24. A SUDEC efetuará, eventualmente, análises em
efluentes da estação de Tratamento de Esgotos que não
tenham como destino final os coletores públicos de esgotos,
visando o controle de qualidade dos recursos hídricos, cobrando os preços das respectivas análises.
Art. 25. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 02 da julho de 1981.
VIRGÍLIO TÁVORA
Luiz Gonzaga Mota

***
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LEI Nº 11.423, DE 08 DE JANEIRO DE 1988.
Proíbe no território cearense o depósito de
rejeitos radioativos.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica proibido, em solo cearense, o depósito de rejeitos radioativos, com qualquer nível de radiação, bem como,
resíduos químicos de qualquer natureza, oriundos de outras
partes do território brasileiro ou de outro país. Nova redação
dada pela Lei n° 11.475, de 06.07.88.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 06 de julho de 1988.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO

***

DECRETO Nº 24.220,
DE 12 DE SETEMBRO DE 1996.
Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas
Ecológicas Particulares por Destinação de seu
proprietário e dá outras providências.

Parágrafo Único. Excetua-se da proibição deste artigo, o material
usado nos aparelhos em funcionamento no Estado do Ceará.
Art. 2º. Qualquer transgressão à proibição contida no artigo
primeiro e seus parágrafos responderá civil e penalmente
pelos danos causados ao meio ambiente estatal.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 08 de janeiro de 1988.
FRANCISCO CASTELO DE CASTRO
Gonçalves Monteiro

***

LEI Nº 11.475, DE 06 DE JULHO DE 1988.
Dá a nova redação ao art. 1º da Lei nº 11.423,
de 08 de janeiro de 1988.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O art. 1º da Lei nº 11.423, de 08 de janeiro de 1988,
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica proibida, em solo cearense o depósito de rejeitos radioativos, com qualquer nível de radiação, bem como,
resíduos químicos de qualquer natureza, oriundos de outras
partes do território brasileiro ou de outro País.

O Governador do Estado do Ceará no uso de suas atribuições
que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI da Constituição
Estadual e,
Considerando o disposto nas Leis n°s 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), na Lei n° 8.171, de 17
de janeiro de 1991 (Dispõe sobre a Política Agrícola), e na
convenção da Biodiversidade.
DECRETA:
Art. 1°. A Reserva Ecológica Particular - REP, é definida como
uma Unidade de Conservação a ser especialmente protegida,
por iniciativa de seu proprietário, mediante reconhecimento
do Poder Público Estadual, localizada em imóvel de domínio
privado, com base da relevância da área para a conservação
e/ou recuperação ambiental, quer seja pela representatividade
da fisionomia da vegetação, pela importância ecológica da
área, pela importância da biodiversidade, pelo valor paisagístico, ou ainda, pelos interesses científicos, educacionais
e culturais.
Art. 2°. As REPs terão por objetivo a proteção dos recursos
ambientais representativos de sua região, podendo também
serem utilizadas para o desenvolvimento de atividade de
cunho científico, cultural, educacional, recreativo e de lazer,
ou ainda atividades econômicas devidamente autorizadas.
§ 1°. São atividades econômicas sustentáveis previstas no
caput deste artigo o ecoturismo, a coleta de folhas, frutos,
flores, sementes, resinas, látex ou mel, e a pesca de subsistência e amadora controlada.
§ 2°. As atividades previstas neste artigo deverão ser auto-
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rizadas pela entidade responsável pelo reconhecimento da
REP e executadas de modo a não comprometer o equilíbrio
ecológico ou colocar em perigo a sobrevivência das populações das espécies ali existentes respeitando a capacidade de
suporte da área, a ser prevista no plano de manejo de que
trata o art. 8°, inciso III deste Decreto, sem prejuízo das
demais licenças legalmente exigidas.

III - emitir parecer sobre pedido, incluindo análise jurídica
da documentação e, se favorável, solicitar ao proprietário
providências no sentido de firmar, em duas vias, o termo de
compromisso de acordo com o modelo constante do anexo
único deste Decreto;
IV - publicar no Diário Oficial do Estado, a Portaria de
reconhecimento da área como REP.

§ 3°. Somente será permitido realizar, no interior das REPs,
obras de infra-estrutura que sejam compatíveis com os objetivos da categoria.

Art. 6°. Após a publicação da Portaria, o proprietário deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias, promover a averbação
do Termo de Compromisso, a que se refere o inciso III, do
art. 5° deste Decreto, no Cartório de Registro de Imóveis
competente, gravando a área do imóvel reconhecida como
Reserva, em caráter perpétuo, nos termos de que dispõe o
art. 6°, da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, a fim
de ser emitido o título de reconhecimento definitivo.

Art. 3°. A área será reconhecida como Reserva Ecológica
Particular por destinação de seu proprietário e mediante
portaria da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, na sua esfera estadual.
Art. 4°. O proprietário interessado em ter reconhecido seu
imóvel, integral ou parcialmente como REP, deverá dirigir
requerimento à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, acompanhado de cópias dos seguintes
documentos:
I - Título de domínio, com matrícula no cartório de Registro
de Imóveis competente;
II - Cédula de identidade do proprietário, sendo este pessoa
física;
III - Ato que designou o representante legal da pessoa jurídica proprietária, com os poderes competentes;
IV - Quitação do Imposto Territorial Rural - ITR, da propriedade;
V - Plantas de situação indicando os limites, os confrontantes
da área a ser reconhecida e de localização da propriedade no
município ou região.
Parágrafo único. Serão prioritariamente apreciados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, os
requerimentos referentes aos imóveis contíguos às unidades
de conservação ou de áreas cujas características devam ser
preservadas no interesse do patrimônio natural do Estado.
Art. 5°. A entidade responsável pelo reconhecimento da REP,
no prazo de sessenta dias, contados da data da protocolização
do requerimento, deverá:
I - emitir laudo de vistoria do imóvel, com descrição da área,
compreendendo a tipologia vegetal, a fauna, a hidrologia, os
atributos naturais destacando o estado de conservação da área
proposta, indicando as eventuais pressões potencialmente
degradadoras do ambiente e relacionando as principais atividades desenvolvidas na propriedade e, ainda, informando
a respeito da existência de projetos públicos e privados
existentes na região;
II - proceder o pedido de informação aos órgãos ambientais
com jurisdição na área de influência da REP, que deverá se
pronunciar num prazo de 30 dias, sobre a existência de algum
impedimento legal no que se refere à criação da Reserva;

Parágrafo único. O descumprimento, pelo proprietário, da
obrigação referida no caput deste artigo importará na revogação da portaria de reconhecimento.
Art. 7°. Será dispensada, pelas autoridades públicas competentes, à Reserva Ecológica Particular proteção assegurada pela
legislação em vigor às unidades de conservação reconhecidas
pelo poder público, sem prejuízo do direito de propriedade,
que deverá ser exercido por seu titular na defesa, da Reserva,
sob orientação e com apoio do órgão competente.
Parágrafo único. No exercício das atividades de fiscalização,
monitoramento e orientação às REPs, a entidade responsável
pelo reconhecimento deverá ser apoiada pelos órgãos públicos
que atuam na região, podendo também obter a colaboração
de entidades privadas, mediante convênios, com a anuência
do proprietário do imóvel.
Art. 8°. Caberá ao proprietário do imóvel:
I - assegurar a manutenção dos atributos ambientais da REP
e promover sua divulgação na região, mediante, inclusive, a
colocação de placas nas vias de acesso e nos limites da área,
advertindo terceiros quanto a proibição de desmatamento,
queimadas, caça, apanha, captura de animais e quaisquer
outros atos que causem a degradação dos atributos naturais
e da qualidade dos recursos ambientais da reserva;
II - solicitar autorização da entidade responsável pelo reconhecimento da Reserva para a realização de pesquisas,
prospecção e concessão a terceiros de acesso aos recursos
biológicos existentes na Reserva;
III - elaborar o plano de manejo e submetê-lo à aprovação
da entidade responsável pela criação da Reserva em caso de
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis, sem
prejuízo das demais licenças legalmente exigidas;
IV - confeccionar e encaminhar, anualmente a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, relatório
das atividades desenvolvidas na Reserva;
V - divulgar, em todos os meios de comunicação eventualmente utilizados, a participação da SEMACE.
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Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste artigo o proprietário deverá se balizar no modelo de solicitação
de autorização, no termo de referência para elaboração de
plano de manejo, e no modelo de apresentação de relatório
de atividades referidas, respectivamente, nos incisos II, III e
IV deste artigo, e que deverão ser fornecidos pela entidade
responsável pelo reconhecimento da reserva.
Art. 9°. A entidade responsável pelo reconhecimento da REP,
sempre que julgar necessário, poderá realizar diretamente
ou através de credenciamento de entidades ambientalistas
a vistoria da Reserva, com a finalidade de verificar se a área
está sendo manejada de acordo com seus objetivos.
Art. 10. Os danos ou irregularidades praticados às REPs
serão notificados ao proprietário pelo órgão ambiental
responsável.
Parágrafo único. Caso seja constatada a prática de infração ao
disposto neste Decreto, o infrator estará sujeito às penalidades
previstas na legislação vigente, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal pelos danos causados.
Art. 11. A propriedade que contiver REP no seu perímetro, terá na análise para a concessão de crédito rural pela
instituições oficiais de crédito, assim como na obtenção e
financiamentos, incentivos fiscais ou creditícios que privilegiem as ações de conservação e recuperação ambiental
operacionalizadas por instituições nacionais ou estrangeiras
de financiamento, fomento e crédito, em conformidade com
a lei em vigor.
Art. 12. É reservada à entidade responsável pelo reconhecimento da Reserva a competência de fiscalizar o cumprimento destas normas, podendo solicitar o cancelamento dos
incentivos concedidos caso sejam constatadas infrações ao
disposto neste decreto.
Art. 13. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE expedirá Portaria para o cumprimento do disposto
neste Decreto, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
data de sua publicação.
Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

PORTARIA Nº 026, DE 29 DE JANEIRO DE 1997.
O Superintendente da SEMACE, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com as disposições do art. 9°, III e art. 20
da Lei Estadual n° 11.411, de 26 de setembro e 1987 com
nova redação dada pela Lei n° 12.274, de 05 de abril de 1994,
especialmente na forma do art. 13 e demais dispositivos contidos no Decreto n° 24.220, de 12 de setembro de 1996,
RESOLVE:
Art. 1°. Estabelecer as normas administrativas necessárias à
instituição e reconhecimento da Reserva Ecológica Particular, como Unidade de Conservação localizada em imóvel de
propriedade privada.
Art. 2°. O pedido de reconhecimento deverá ser encaminhado à SEMACE acompanhado de cópias autenticas dos
seguintes documentos:
I - título de domínio, com matrícula no Cartório de Registro
e Imóveis competente;
II - cédula de identidade do proprietário, sendo este
pessoa física;
III - ato que designou o representante legal da pessoa jurídica
proprietária, com os poderes competentes;
IV - quitação do Imposto Rural - ITR, ou Imposto Urbano
- IPTU, conforme a localização da propriedade;
V - plantas de situação indicando os limites, os confrontantes
da área a ser reconhecida e de localização da propriedade no
município ou região.
Parágrafo único. O pedido de reconhecimento da REP será
formulado com base no modelo constante no ANEXO I
esta Portaria.
Art. 3°. O custo da publicação da Portaria de reconhecimento
da REP, que alude o art. 5°, IV, do Decreto n° 24.220, de 12
de setembro de 1996, será levado a efeito pelo solicitante.
Art. 4°. O título e reconhecimento definitivo será emitido
pela SEMACE, conforme modelo constante no ANEXO II
esta Portaria.

Art. 15. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Art. 5°. Para o cumprimento do disposto no Art. 8°, parágrafo
único, o responsável pela REP deverá apresentar, anualmente, relatório das atividades desenvolvidas, a ser elaborado de acordo com
o modelo definido no ANEXO III, constante nesta Portaria.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 12 de setembro de 1996.

Art. 6°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

TASSO RIBEIRO JEREISSATI
ADOLFO DE MARINHO PONTES

***

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, em Fortaleza, Ceará, aos 29 de janeiro de 1997.
Antônio Renato Lima Aragão
SUPERINTENDENTE DA SEMACE

***
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ANEXO I
Ilmo. Sr. Superintendente da SEMACE
____________________________________________________________________________________________,
(Nome/ Razão Social)
CGC(CPF)/MF n.° _______________________________ com endereço na ______________________________,
(Rua/Avenida)
_____________________________________ , ______________________, ____________________________,
(Bairro)
(Cidade)
(CEP)
com base no Decreto Estadual n./ 24.220, de 12 de setembro de 1996, vem requerer a V. Sª que se digne a conceder-lhe o
reconhecimento definitivo da Reserva Ecológico Particular - REP localizada ____________________________, conforme
documentação, em anexo.
Na oportunidade informamos que para qualquer contato posterior poderá ser chamado o Sr. ______________________,
através do telefone _____________________.
Fortaleza, _______ de ________________ de ________.
________________________________________

ANEXO II
TÍTULO DE RECONHECIMENTO DEFINITIVO DA RESERVA ECOLÓGICA PARTICULAR DE ......................
........................................................................
A Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMACE, por seu Superintendente, no uso de suas atribuições legais,
conforme o art. 225, § 1°, III, da Constituição Federal c/c art. 6° da Lei nº 4.771 de 15.09.65 e Decreto Estadual n° 24.220
de 12.09.96, concede a(o) ...................................
.............................................. o reconhecimento definitivo da Reserva Ecológica Particular então denominada de ..............
................................. perfazendo uma área total de ................... ha (..........................), localizada dentro dos limites de sua
propriedade, situada em (o) (a) ............................................................................., e outorga-lhe o presente TÍTULO para
que possa gozar de direitos e prerrogativas legais em caráter perpétuo.
Fortaleza (CE), ........... de ................................. de ....................
.
Superintendente da SEMACE
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ANEXO III
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA RESERVA ECOLÓGICA PARTICULAR
- REP DE _______________________________________________________________________

Apresentação
1. Introdução;
2. Justificativa;
3. Objetivo;
4. Metodologia;
5. Relato das ações desenvolvidas na REP;
6. Registro e possíveis agressões ambientais ocorridas na área
da reserva e providências adotadas;
7. Resultados obtidos;
8. Projetos previstos para implementação na REP;
9. Conclusão.

LEI Nº 13.093, DE 08 DE JANEIRO DE 2001.
Cria na estrutura do Poder Executivo Estadual
a Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente, extingue a Ouvidoria-Geral, altera as
competências da Secretaria da Infra-Estrutura,
vincula a Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, e a Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados do Estado do
Ceará – ARCE à nova secretaria de estado,
modifica as Leis nºs 12.786, de 30 de dezembro
de 1997 e 12.961, de 3 de novembro de 1999,
e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica criada, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente,
incumbindo-lhe zelar pela observância dos princípios da
administração pública por parte das demais Secretarias de
Estado e de suas vinculadas, com competência para promover a defesa dos direitos e interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos junto a Administração Pública e
a articulação e coordenação das ações governamentais, em
consonância com a Política Estadual de Meio Ambiente,
competindo-lhe ainda:
I - prestar diretamente serviços de atendimento à coletividade, inclusive com a instauração de sindicâncias com vistas à
apuração da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos-

usuários dos serviços públicos estaduais, inclusive encaminhando à entidade competente, para apuração, reclamações e
denúncias recebidas contra concessionários e permissionários
de serviços públicos delegados;
II - apurar reclamações ou denúncias, realizando inspeções
e investigações, podendo os resultados contribuírem na formulação de propostas de modificação de Lei, bem como em
sugestões de medida disciplinar, administrativa ou judicial,
por parte dos órgãos competentes;
III - Definir e desenvolver planos estratégicos para a implementação das políticas de gerenciamento e controle ambiental do Estado do Ceará;
IV - elaborar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental
do Estado, bem como supervisionar a aplicação da legislação
que regula a matéria;
V - coordenar as Políticas do Governo na área do Meio
Ambiente;
VI - elaborar Planos Diretores e modelos de gestão compatíveis com as ações do meio ambiente;
VII - desenvolver os planos estratégicos para a implementação
da política do meio ambiente;
VIII - definir as políticas de controle ambiental do Estado
do Ceará;
IX - elaborar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental do Estado,
bem como da aplicação da legislação que regula a matéria.
Art. 2°. Ficam criados na estrutura organizacional da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente os cargos de
provimento em comissão de Secretário da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente e de Subsecretário da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente, de livre nomeação e exoneração pelo
Governador do Estado.
Parágrafo único. Ficam criados na estrutura da Secretaria da
Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente os cargos constantes
do Anexo Único desta Lei, com quantidades e símbolos ali
definidos.
Art. 3º Fica extinta a Ouvidoria-Geral, criada pela Lei n°
12.686, de 14 de maio de 1997, e são extintos os cargos de
provimento em comissão de Ouvidor-Geral e Ouvidor-Geral
Adjunto.
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§ 1°. Fica autorizada a extinção dos cargos de direção e
Assessoramento Superior, de provimento em comissão, da
estrutura organizacional da Ouvidoria-Geral, constantes do
Anexo Único desta Lei, cuja extinção será promovida por
Decreto do Governador do Estado.
§ 2°. Ficam transferidos para a Secretaria da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente todos os bens patrimoniais, móveis,
equipamentos e instalações, arquivos, projetos, documentos
e serviços existentes na Ouvidoria-Geral, extinta na forma
desta Lei.
§ 3°. Os servidores públicos lotados na Ouvidoria-Geral
do Estado, extinta na forma deste artigo, serão removidos,
por Decreto do Governador do Estado, para a Secretaria da
Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente.
Art. 4º. Ficam obrigados todos os dirigentes da administração
Pública Estadual a dar ciência à Secretaria da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de
qualquer denúncia que venham a receber.
Art. 5°. Os dirigentes públicos e servidores da administração
Pública Estadual, Direta ou Indireta, prestarão colaboração e
informações, estas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente, nos assuntos
que lhe forem pertinentes, quando solicitados.
Art. 6°. O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, criado
nos termos da Lei nº 12.686, de 14 de maio de 1997, fica vinculado à Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente,
presidido pelo Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente, tendo por finalidade perspícua gerar e fortalecer
programas de apoio que visem à proteção e promoção dos
direitos humanos de forma geral, incumbindo-lhe, ainda,
apuração da violação dos mencionados direitos.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, integrado por 16 (dezesseis) membros passa a ter a
seguinte composição:
I - Presidente: Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente, tendo como substituto, nos impedimentos, ausência
e vacância, o Subsecretário;
II - Membros: um (01) representante de cada órgão e entidade a seguir:
a) da Secretaria da Justiça;
b) da Polícia Militar do Ceará;
c) da Superintendência da Polícia Civil;
d) do Tribunal de Justiça;
e) do Ministério Público Estadual;
f ) do Ministério Público Federal;
g) da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará;
h) da Defensoria Pública Geral do Estado;
1) do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos

da Arquidiocese de Fortaleza - CDPDH;
j) da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Ceará
- OAB-CE;
k) da Universidade Federal do Ceará - UFC;
l) da Universidade Estadual do Ceará - UECE;
m) da Universidade de Fortaleza - UNIFOR;
n) da Universidade Regional do Cariri - URCA;
o) da Universidade Vale do Acaraú - UVA.
Art. 7º. O caput do art. 3º da Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º. O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, órgão do Sistema Estadual do Meio Ambiente, será
presidido pelo Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente, de cuja composição fará parte como membro nato,
devendo ser secretariado pelo titular da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE que, nas faltas e
impedimentos do presidente, o substituirá.”
Art. 8º. Passam a ser vinculadas à Secretaria da OuvidoriaGeral e do Meio Ambiente, a Superintendência Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE, autarquia estadual criada pela
Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, e a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do
Ceará - ARCE, autarquia estadual especial, criada pela Lei
nº 12.786, de 30 de dezembro de 1997.
Art. 9º. Para atender às despesas decorrentes do disposto
nesta Lei, fica autorizado o remanejamento, no orçamento
referente ao exercício de 2001, das dotações orçamentárias
atribuídas à Ouvidoria-Geral para a Secretaria da OuvidoriaGeral e do Meio Ambiente.
Art. 10. Ficam alterados o caput do art. 1º e seus incisos I, V
e XI, e excluídos deste mesmo artigo os incisos XIII e XIV, e
excluído do art. 6º o subitem 1.3 do item I, todos da Lei nº
12.961, de 3 de novembro de 1999, que passam a vigorar
com as seguintes redações:
“Art. 1º. Fica criada, na estrutura do Poder Executivo Estadual, a Secretaria da Infra-Estrutura com competência para
promover a implantação da infra-estrutura básica necessária
ao desenvolvimento social, econômico e urbano do Estado
do Ceará, competindo-lhe ainda:
I - coordenar as políticas do governo nas áreas de desenvolvimento urbano, da habitação, do saneamento básico, dos
transportes e obras, da energia e comunicações;
...........
V - elaborar planos diretores e modelo de gestão compatíveis
com as ações de desenvolvimento programadas no âmbito
dos setores de transportes nos diversos modos, saneamento,
drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento d’água,
energia e comunicações, habitação, desenvolvimento urbano
e obras públicas;
............
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XI - desenvolver os planos estratégicos para a implementação
das políticas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, transportes e obras, energia e comunicações,
estabelecendo prioridades e definindo mecanismos de implantação, acompanhamento e avaliação;”
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario em especial as cons-

tantes da Lei nº 12.686, de 14 de maio de 1997.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 08 de janeiro de 2001.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***

ANEXO ÚNICO
A QUE SE REFEREM OS ARTS. 2º E 3º DA LEI Nº 13.093, DE 08 DE JANEIRO DE 2001.
CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
SÍMBOLO SITUAÇÃO CARGOS AUTORIZADOS CARGOS CRIADOS SITUAÇÃO
ANTERIOR
A EXTINÇÃO
ATUAL
(QUANT.)
(QUANT)
DNS-1
2 			
- 						
02
DNS-2
95 			
04 				
06 		
97
DNS-3
344 			
09 				
11 		
346
DAS-1
1.333 			
09 				
12 		
1.336
DAS-2
2.108 			
02 				
03 		
2.109
DAS-3
1.015 			
- 						
1.015
DAS-4
68			
- 						
68
DAS-5
57 			
- 						
57
DAS-6
155 			
- 						
155
DAS-8
369			
- 						
369
TOTAL
5.546 			
24 				
32 		
5.554

DECRETO Nº 26.178, DE 30 DE MARÇO DE 2001.
Dispõe sobre a finalidade, estrutura organizacional, distribuição de cargos de direção e assessoramento da Secretaria da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente (SOMA), instituída pela
Lei nº 13.093, de 08 de janeiro de 2001.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, nos itens IV e VI,
da Constituição Estadual,
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 13.093, de 8 de
janeiro de 2001;
CONSIDERANDO a necessidade de tornar a máquina
administrativa mais ágil e compatível com as expectativas e
interesses da coletividade;
CONSIDERANDO, finalmente, que se impõe o esforço
contínuo de adequação de modelos estruturais às políticas e
estratégias da ação governamental,

DECRETA:
Art. 1º. A Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente (SOMA), tem por finalidade zelar pela observância dos
princípios da administração pública por parte das demais
Secretarias de Estado e de suas vinculadas, com competência
para promover a defesa dos direitos e interesses individuais
homogêneos, coletivos e difusos junto a Administração Pública e a articulação e coordenação das ações governamentais, em
consonância com a Política Estadual de Meio Ambiente.
Parágrafo único. Obedecida a legislação própria e os parâmetros estabelecidos neste Decreto, a competência das unidades
administrativas integrantes de sua estrutura e as atribuições
dos respectivos dirigentes serão fixadas em Regulamento, a
ser aprovado por Decreto do Poder Executivo no prazo de
90 (noventa) dias.
Art. 2°. Revogado pelo art. 3º do Decreto nº 27.071, de 02
de junho de 2003.
Art. 3º. Os Cargos de Direção e Assessoramento integrantes
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da estrutura organizacional da Secretaria da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente (SOMA), são os constantes do Anexo I
deste Decreto, criados pela Lei nº 13.093, de 8 de janeiro de
2001, com denominação e quantificação ali previstos.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4°. Os cargos de Direção e Assessoramento integrantes da
estrutura da extinta Ouvidoria Geral (OUVIGE), são os constantes do Anexo II deste Decreto, autorizados à extinção pela Lei nº
13.093, de 8 de janeiro de 2001, ficando extintos no prazo de 30
(trinta) dias, a partir da data da publicação deste Decreto.

Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Wilton Bessa Macêdo Sá
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
EM EXERCÍCIO
Vanja Fontenele Pontes
SECRETÁRIA DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 30 de março de 2001.

***

ANEXO I
A QUE SE REFERE O ART. 3º DO DECRETO 26.178, DE 30 DE MARÇO DE 2001.
QUADRO RESUMO
CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA SECRETARIA DA OUVIDORIA
GERAL E DO MEIO AMBIENTE (SOMA)
			
SÍMBOLO 			
QUANTIDADE
			DNS-2 						
06
			DNS-3 						
11
			DAS-1 						
12
			DAS-2 						
03
			
TOTAL 					
32
DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
DA SECRETARIA DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO AMBIENTE (SOMA)
CARGOS
						
SÍMBOLO
		
QUANT.
Secretário 								
- 		
Subsecretário								
- 		
Coordenador da Coordenadoria Institucional 			DNS-2 					
01
Assessor Especial 						DNS-3 					
11
Assessor Técnico 						DAS-1 					
02
Secretário do Titular da Pasta 					DAS-2 					
02
Secretário do Subsecretário 					DAS-2 					
01
Coordenador da Coordenadoria de Programas 			DNS-2 					
01
Gestor de Núcleo 						DAS-1 					
06
Coordenador da Coordenadoria de Meio Ambiente 		DNS-2 					
01
Coordenador da Coordenadoria de Investicação e Inspeção	DNS-2 					
01
Coordenador da Coordenadoria da Ouvidoria Ambiental 		DNS-2 					
01
Coordenador da Coordenadoria de Administração e Controle	DNS-2 					
01
Gestor de Núcleo 						DAS-1 					
04
TOTAL 												
32
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ANEXO II
A QUE SE REFERE O ART. 4º DO DECRETO 26.178, DE 30 DE MARÇO DE 2001.
QUADRO RESUMO
CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA
OUVIDORIA GERAL (OUVIGE), AUTORIZADOS A EXTINÇÃO
			
SÍMBOLO 				
			DNS-2 					
			DNS-3 					
			DAS-1 					
			DAS-2 					
			
TOTAL 				

DECRETO Nº 27.071, DE 02 DE JUNHO DE 2003.
Dispõe sobre a competência, estrutura organizacional e denominação dos cargos de direção e
assessoramento superior da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente (SOMA).
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual,
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 13.093, de 8 de
janeiro de 2001, que cria a Secretaria da Ouvidoria Geral e
do Meio Ambiente (SOMA), bem como a Lei nº 13.297,
de 7 de março de 2003, que dispõe sobre o novo modelo de
gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da Administração Estadual e promove a extinção e criação de Cargos de
Direção e Assessoramento Superior;
CONSIDERANDO a necessidade de adaptar a estrutura
organizacional da Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio
Ambiente (SOMA) ao novo modelo de gestão, visando
aprimorar a máquina administrativa tornando-a mais ágil e
compatível com as expectativas e interesses da coletividade;
CONSIDERANDO, finalmente, que se impõe o esforço
contínuo de adequação de modelos
estruturais às políticas e estratégias da ação governamental;
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto disciplina a competência, a estrutura
organizacional e a denominação dos Cargos de Direção e
Assessoramento Superior da Secretaria da Ouvidoria Geral
e do Meio Ambiente (SOMA).
Art. 2º. A Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente
(SOMA), tem por competência:
I - exercer a coordenação geral das atividades inerentes à
Ouvidoria Geral do Estado;

QUANTIDADE
04
09
09
02
24
II - promover a articulação entre a sociedade e as ações governamentais em consonância com a política de Ouvidoria
Geral do Estado;
III - promover a defesa dos direitos e interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos junto a Administração Pública;
IV - realizar atendimento ao cidadão na ausculta das demandas e na identificação das atividades ou serviços, bem
como interagir com o meio ambiente por meio de ações
eco-estratégicas de política ambiental;
V - prestar, diretamente, serviços de atendimento à coletividade, inclusive com a instauração de procedimentos preliminares à apuração da qualidade dos serviços prestados aos
cidadãos-usuários dos serviços públicos estaduais;
VI - criar mecanismos facilitadores ao registro de reclamações
e críticas, podendo os resultados contribuir na formulação
de políticas públicas, bem como elogios e/ou sugestões de
medidas visando a melhoria da qualidade, a eficiência, a
resolubilidade, a tempestividade e a equidade dos serviços
públicos;
VII - disponibilizar mecanismos que facilitem o acesso ao
cidadão, por meio eletrônico, das ações desenvolvidas pelo
Governo do Estado e informações globais;
VIII - propor e avaliar políticas e normas, definir estratégias, objetivando a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade de vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento sócioeconômico e à proteção da dignidade da vida
humana dentro das diretrizes do desenvolvimento sustentável
no Estado do Ceará;
IX - articular e coordenar as ações governamentais em consonância com a Política Estadual do Meio Ambiente;
X - realizar o monitoramento tecnológico dos recursos
ambientais apoiados no uso da tecnologia da informação e
geo-tecnologias;
XI - elaborar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental
do Estado, bem como a aplicação da legislação que regula
a matéria;
XII - coordenar as Políticas do Governo na área do Meio
Ambiente;
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XIII - elaborar Planos Diretores e modelos de gestão compatíveis com as ações de desenvolvimento programados ao
meio ambiente;
XIV – desenvolver planos para a implementação da política
do meio ambiente, bem como estabelecer objetivos, diretrizes e estratégias a serem seguidas nas suas diversas áreas de
atuação;
XV - definir as políticas de controle ambiental do Estado
do Ceará;
XVI - captar recursos, celebrar convênios e promover a
articulação entre Órgãos e Entidades estaduais, federais,
municipais, internacionais e privadas;
XVII - definir e desenvolver a política para educação ambiental em parceria com órgãos públicos e organizações não
governamentais com ênfase no saneamento básico;
XVIII - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.
Parágrafo único. Obedecida a legislação própria e os parâmetros estabelecidos neste Decreto, as competências das unidades orgânicas integrantes de sua estrutura e as atribuições
dos respectivos dirigentes serão fixadas em Regulamento, a
ser aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo no
prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 3º. A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente (SOMA)
é a seguinte:
I - DIREÇÃO SUPERIOR
• Conselho Estadual do Meio Ambiente- COEMA;
• Conselho de Defesa dos Direitos Humanos;
• Secretário da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente;
II - GERÊNCIA SUPERIOR
• Secretário Adjunto da Ouvidoria Geral e do Meio
Ambiente;
III - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
1. Secretaria Executiva
2. Assessoria de Desenvolvimento Institucional
IV - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
3. Coordenadoria de Programas
3.1. Célula de Ecocidadania
3.1.1. Núcleo de Ecooportunidades
3.1.2. Núcleo de Unidades Móveis de Ecocidadania
3.2. Célula de Ouvidoria e Atendimento ao Cidadão
3.2.1 Núcleo de Rede de Ouvidores
3.2.2 Núcleo de Atendimento ao Cidadão
4. Coordenadoria de Gestão Estratégica do Meio Ambiente
4.1. Célula de Gestão de Resíduos Sólidos
4.2. Célula de Programas e Projetos Especiais
4.3. Célula de Biodiversidade e Florestas
5. Coordenaria de Apuração e Acompanhamento da Informação
V - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
6. Coordenadoria Administrativo-Financeira
6.1 Núcleo de Gestão de Pessoas
6.2 Núcleo de Tecnologia da Informação

6.3 Núcleo de Gestão Financeira
6.4 Núcleo de Gestão Logística
VI - ENTIDADE VINCULADA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.
Art. 4º. Os Cargos de Direção e Assessoramento Superior
integrantes da estrutura organizacional da Secretaria da
Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente (SOMA), são os
constantes do Anexo I deste Decreto, com observância da
Lei nº 13.297, de 7 de março de 2003, com denominação
e quantificação ali previstas.
Art. 5º. Ficam extintos 30 (trinta) dias após a publicação deste Decreto, os Cargos de Direção e Assessoramento Superior integrantes
da estrutura anterior da Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio
Ambiente (SOMA) indicados no Anexo II deste Decreto, com
observância da Lei nº 13.297, de 7 de março de 2003.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o
Decreto nº 25.746, de 12 de janeiro de 2000.
PALÁCIO IRACEMA, em Fortaleza, 02 de junho de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE
Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

***
DECRETO Nº 28.106, DE 24 DE JANEIRO DE 2006.
Aprova o Regulamento da Secretaria da Ouvidoria-Geral e
do Meio Ambiente (SOMA), e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto 21.325, de 15
de março de 1991, quanto a indispensável transparência dos
atos do governo;
CONSIDERANDO, o que dispõe a Lei nº 13.093, de 8
de janeiro de 2001 e o Decreto nº 27.071, de 02 de junho
de 2003;
CONSIDERANDO a Lei nº 13.297 de 07 de março de
2003 que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo; e
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CONSIDERANDO a necessidade de tornar a máquina
administrativa mais ágil e compatível com as expectativas e
interesses da coletividade,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente (Soma), na forma que
integra o presente Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 24 de janeiro de 2006.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO
AMBIENTE
REGULAMENTO DA SECRETARIA DA OUVIDORIA-GERAL E MEIO AMBIENTE (SOMA)
TÍTULO I
DA SECRETARIA DA OUVIDORIA-GERAL E MEIO
AMBIENTE (SOMA)
CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO
Art. 1º. A Secretaria da Ouvidoria-Geral e Meio Ambiente
(Soma), criada pela Lei nº 13.093, de 08 de janeiro de 2001,
estruturada pelo Decreto nº 26.178, de 30 de março de 2001,
reestruturada pelo Decreto nº 27.071, de 02 de junho de
2003, constitui órgão de natureza substantiva, regendo-se
por este Regulamento, pelas normas internas e a legislação
pertinente em vigor.
CAPÍTULO II
DA MISSÃO INSTITUCIONAL, DAS COMPETÊNCIAS E DOS VALORES
Art. 2º. A Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
(Soma), tem como missão promover a defesa dos direitos e
interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos junto
a Administração Pública e a articulação e coordenação das
ações governamentais, em consonância com a Política Estadual do Meio Ambiente, competindo-lhe:

I - exercer a coordenação geral das atividades inerentes à
Ouvidoria Geral do Estado;
II - promover a articulação entre a sociedade e as ações governamentais em consonância com a política de Ouvidoria
Geral do Estado;
III - realizar atendimento ao cidadão na ausculta das demandas e na identificação das atividades ou serviços, bem
como interagir com o meio ambiente por meio de ações
eco-estratégicas de política ambiental;
IV - prestar, diretamente, serviços de atendimento à coletividade, inclusive com a instauração de procedimentos
preliminares à apuração da qualidade dos serviços prestados
aos cidadãos-usuários dos serviços públicos estaduais;
V - criar mecanismos facilitadores ao registro de reclamações
e críticas, podendo os resultados contribuir na formulação
de políticas públicas, bem como elogios e/ou sugestões de
medidas visando a melhoria da qualidade, a eficiência, a
resolubilidade, a tempestividade e a eqüidade dos serviços
públicos;
VI - disponibilizar mecanismos que facilitem o acesso do
cidadão, por meio eletrônico, às ações desenvolvidas pelo
Governo do Estado e informações globais;
VII - propor e avaliar políticas e normas, definir estratégias,
objetivando a preservação, melhoria e recuperação da qualidade de vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico e à proteção da dignidade da vida
humana dentro das diretrizes do desenvolvimento sustentável
no Estado do Ceará;
VIII - realizar o monitoramento tecnológico dos recursos
ambientais apoiados no uso da tecnologia da informação e
geo-tecnologias;
IX - elaborar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental
do Estado, bem como a aplicação da legislação que regula
a matéria;
X - coordenar as Políticas do Governo na área do Meio
Ambiente;
XI - elaborar Planos Diretores e modelos de gestão compatíveis com as ações de desenvolvimento programados ao
Meio Ambiente;
XII - desenvolver planos para a implementação da política
do Meio Ambiente, bem como estabelecer objetivos, diretrizes e estratégias a serem seguidas nas suas diversas áreas
de atuação;
XIII - definir as políticas de controle ambiental do Estado
do Ceará;
XIV - captar recursos, celebrar convênios e promover a articulação entre órgãos e entidades estaduais, federais, municipais,
internacionais e privadas;
XV - definir e desenvolver a política para educação ambiental
em parceria com órgãos públicos e organizações não governamentais com ênfase no saneamento básico;
XVI - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento
de suas finalidades, nos termos deste Decreto.
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Art. 3º. São valores da Secretaria da Ouvidoria-Geral e Meio
Ambiente (Soma):
I - manter o corpo funcional integrado, trabalhando com
agilidade, senso de equipe e respeito à ética;
II - executar sua missão com profissionalismo e comprometimento com a organização;
III - desempenhar suas atividades com imparcialidade e
transparência, garantindo a integridade do serviço público.

Art. 5º. O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema),
Órgão do Sistema Estadual do Meio Ambiente, criado pela
Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, será presidido
pelo Secretário da Ouvidoria-Geral e Meio Ambiente, de
cuja composição fará parte como membro nato, devendo
ser secretariado pelo titular da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente (Semace) que, nas faltas e impedimentos do
presidente, o substituirá.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO II
DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

CAPÍTULO ÚNICO
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 4º. A estrutura organizacional básica é a seguinte:
I. DIREÇÃO SUPERIOR
Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema)
Conselho de Defesa dos Direitos Humanos
Secretário da Ouvidoria-Geral e Meio Ambiente
II. GERÊNCIA SUPERIOR
Secretário Adjunto da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
III. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
1. Secretaria Executiva
2. Assessoria de Desenvolvimento Institucional
IV - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
3. Coordenadoria de Programas
3.1. Célula de Ecocidadania
3.1.1 Núcleo de Ecooportunidades
3.1.2 Núcleo de Unidades Móveis de Ecocidadania
3.2. Célula de Ouvidoria e Atendimento ao Cidadão
3.2.1 Núcleo da Rede de Ouvidores
3.2.2 Núcleo de Atendimento ao Cidadão
4. Coordenadoria de Gestão Estratégica do Meio Ambiente
4.1. Célula de Gestão de Resíduos Sólidos
4.2. Célula de Programas e Projetos Especiais
4.3. Célula de Biodiversidade e Florestas
5. Coordenadoria de Apuração e Acompanhamento da
Informação
V – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
6. Coordenadoria Administrativa-Financeira
6.1. Núcleo de Gestão de Pessoas
6.2. Núcleo de Tecnologia da Informação
6.3. Núcleo de Gestão Financeira
6.4. Núcleo de Gestão Logística
VI - ENTIDADE VINCULADA
7. Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)

Art. 6º. O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos
(CDDH), criado pela Lei nº 12.686, de 14 de maio de
1997 é vinculado à Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente, presidido pelo Secretário da Ouvidoria-Geral e do
Meio Ambiente, tendo por finalidade precípua gerar e fortalecer programas de apoio que visem à proteção e promoção
dos direitos humanos de forma geral, incubindo-lhe ainda,
apuração da violação dos mencionados direitos.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, integrado por 17 (dezessete) membros tem a seguinte
composição:
I - Presidente: Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente, tendo como substituto, nos impedimentos, ausência
e vacância, o Secretário Adjunto;
II - Membros: 01 (um) representante de cada órgão e entidade a seguir:
a) da Secretaria da Ação Social
b) da Polícia Militar do Ceará;
c) da Superintendência da Polícia Civil;
d) do Tribunal da Justiça;
e) do Ministério Público Estadual;
f ) do Ministério Público Federal;
g) da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará;
h) da Defensoria Pública Geral do Estado;
i) do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos
da Arquidiocese de Fortaleza – CDFDH;
j) da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Ceará
– OAB/CE;
k) da Universidade Federal do Ceará - UFC;
l) da Universidade Estadual do Ceará – UECE;
m) da Universidade de Fortaleza – UNIFOR;
n) da Universidade Regional do Cariri – URCA;
o) da Universidade Vale do Acaraú – UVA;
p) da Secretaria da Justiça e Cidadania.

TÍTULO III
DA DIREÇÃO SUPERIOR

CAPÍTULO III
DO SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL E DO
MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 7º. São atribuições do Secretário da Ouvidoria-Geral e
Meio Ambiente:
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I - promover a administração geral da Soma, em estreita
observância às disposições normativas da Administração
Pública Estadual;
II - exercer a representação política e institucional do setor
específico da Pasta, promovendo contatos e relações com
autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais;
III - assessorar o Governador e colaborar com outros Secretários de Estado em assuntos de competência da Secretaria
de que é titular;
IV - despachar com o Governador do Estado;
V - participar das reuniões do Secretariado e de Órgãos
Colegiados Superiores, quando convocado;
VI - fazer indicação ao Governador do Estado para o provimento de cargos de Direção e Assessoramento, atribuir
gratificações e adicionais na forma prevista em Lei, dar posse
aos servidores e inaugurar o processo disciplinar no âmbito
da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
(Soma);
VII - promover o controle e a supervisão da entidade da
Administração Indireta, vinculada à Secretaria da OuvidoriaGeral e do Meio Ambiente (Soma);
VIII - delegar atribuições ao Secretário Adjunto da Pasta e
ao corpo funcional;
IX - atender às solicitações e convocações da Assembléia
Legislativa;
X - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer
decisões no âmbito da Soma, e da entidade a ela vinculada,
ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso,
respeitados os limites legais;
XI - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre
assuntos de sua competência;
XII - autorizar a instalação de processos de licitação e ratificar a sua dispensa ou declaração de sua inexigibilidade, nos
termos da legislação específica;
XIII - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente (Soma) e sua
entidade vinculada, a proposta orçamentária anual e as suas
alterações e ajustes que se fizerem necessários;
XIV - expedir portarias e atos normativos sobre a organização
administrativa interna da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do
Meio Ambiente (Soma), não limitada ou restrita por atos
normativos e superiores e sobre a aplicações de leis, decretos
ou regulamentos de interesse da Pasta;
XV - apresentar, anualmente, relatório analítico das atividades da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
(Soma);
XVI - referendar atos, contratos ou convênios em que a
Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver competência
delegada a si pelo Governador do Estado;
XVII - promover reuniões periódicas de coordenação entre
os diferentes escalões hierárquico da Secretaria da OuvidoriaGeral e Meio Ambiente (Soma);
XVIII - atender requisições e pedidos de informações dos

representantes dos Poderes Judiciário e Legislativo, ouvindo
previamente a Procuradoria-Geral do Estado, ou para fins
de inquéritos administrativos;
XIX - instaurar sindicâncias e determinar a abertura de processo administrativo-disciplinar contra servidores públicos
faltosos, aplicando as penalidades de sua competência;
XX - manter intercâmbio com todas as Secretarias Estaduais,
Ministério do Planejamento, Gestão e Orçamento, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça e da Previdência
e Assistência Social, outros órgãos e entidades afins;
XXI - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas
pelo Governador do Estado, nos limites de sua competência
constitucional e legal.
TÍTULO IV
DA GERÊNCIA SUPERIOR
CAPÍTULO ÚNICO
DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA OUVIDORIA GERAL E DO MEIO AMBIENTE
Art. 8º. São atribuições do Secretário Adjunto da OuvidoriaGeral e do Meio Ambiente:
I - auxiliar o Secretário, dirigir, organizar, orientar, controlar
e coordenar as atividades da Secretaria da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente (Soma), conforme delegação do Secretário;
II - despachar com o Secretário;
III - substituir o Secretário nos seus afastamentos, ausências e
impedimentos, independentemente de designação específica
e de retribuição adicional, salvo se por prazo superior a 30
(trinta) dias;
IV - propor ao Secretário a instalação, homologação, autorização de dispensa ou declaração de inexigibilidade de
licitação, nos termos da legislação específica;
V - coordenar a atuação dos órgãos setoriais de administração
e finanças e dar suporte às coordenadorias e demais órgãos
setoriais de planejamento;
VI - submeter à consideração do Secretário os assuntos que
excedem à sua competência;
VII - autorizar a expedição de certidões e atestados relativos
a assuntos da Secretaria;
VIII - participar e, quando for o caso, promover reuniões
de coordenação no âmbito da Secretaria ou entre Secretários
Adjuntos de Estado, em assuntos que envolvam articulação
intersetorial;
IX - auxiliar o Secretário no controle e supervisão das áreas
Administrativas e de Recursos Humanos, Patrimônio e Tecnologia da Informação da Secretaria, propondo alterações tais
como criação, extinção, transformação ou fusão de unidades
administrativas, visando aumentar a eficácia das ações e
viabilizar a execução da programação da Pasta;
X - desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições face à determinação do Secretário.
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TITULO V
DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES ORGÂNICAS
DA SECRETARIA DA OUVIDORIA-GERAL E DO
MEIO AMBIENTE (SOMA)
CAPÍTULO I
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
Seção I
Secretaria Executiva
Art. 9º. À Secretaria Executiva incumbe prestar assessoramento ao Secretário e Secretário Adjunto, desenvolvendo
as seguintes atribuições:
I - assessoramento e consultoria;
II - análise e monitoramento de processos e atos administrativos;
III - atendimento e informação;
IV - procedimentos administrativos.
§ 1º. A atribuição de assessoramento e consultoria compreende as seguintes atividades:
I - despachar com o Secretário e Secretário Adjunto;
II - organizar e manter atualizada a correspondência oficial
do Secretário;
III - analisar projetos e propostas encaminhadas pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como, pelos
agentes políticos e encaminhar para serem analisados pelas
respectivas áreas;
IV - atender e prestar informações e esclarecimentos aos
dirigentes de órgãos e entidades;
V - estabelecer e manter relações com entidades públicas e
privadas, objetivando cooperação mútua;
VI - participar de discussões e reuniões pertinentes as diversas
áreas da Soma;
VII - articular-se com as demais unidades orgânicas da Soma e
com os demais órgãos da Administração Pública Estadual;
VIII - apoiar as unidades da Soma, no desenvolvimento de
suas ações;
IX - participar da elaboração de leis e decretos da Administração Pública Estadual.
§ 2º. A atribuição de análise e monitoramento de processos
e atos administrativos compreende as seguintes atividades:
I - assessorar o Secretário na apreciação e tramitação de
processos;
II - avaliar, selecionar e encaminhar os processos recebidos
a serem analisados pelas respectivas áreas;
III - apreciar os despachos e pareceres emitidos pelas unidades
orgânicas da Soma;
IV - encaminhar à coordenação competente, o Diário Oficial
do Estado (DOE), para acompanhamento das publicações
dos atos administrativos.
§ 3º. A atribuição de atendimento e informação compreende

as seguintes atividades:
I - prestar informações às solicitações demandadas;
II - manter os servidores da Secretaria, convenientemente
informados das normas, políticas e diretrizes adotadas;
III - prestar atendimento ao cliente interno e externo;
IV - participar de discussões e reuniões pertinentes as diversas
áreas de atuação da Soma;
V - articular-se com as unidades orgânicas da Soma e com os
demais órgãos da Administração Pública Estadual.
§ 4º. A atribuição de procedimentos administrativos compreende as seguintes atividades:
I - expedir atos, portarias, circulares, ordens de serviços e
instruções baixadas pelo Secretário;
II - zelar pela manutenção, uso e guarda do material de
expediente e dos bens patrimoniais do Gabinete;
III - elaborar respostas as solicitações e consultas enviadas ao
Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente;
IV - encaminhar os atos administrativos à Secretaria do
Governo (Segov), com vistas à publicação no Diário Oficial
do Estado.
Seção II
Da Assessoria de Desenvolvimento Institucional
Art. 10. A Assessoria de Desenvolvimento Institucional
(Adins) tem como objetivo promover o desenvolvimento
institucional da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente (Soma), contribuindo para elevar o seu nível de
desempenho, alinhado as diretrizes de Governo, por meio
das seguintes atribuições:
I - assessoramento e consultoria;
II - planejamento, acompanhamento e avaliação;
III - assessoramento jurídico;
IV - comunicação social.
§ 1º. A atribuição de assessoramento e consultoria compreende as seguintes atividades básicas:
I - assessorar o Secretário na formulação das políticas de
ação e diretrizes para o desenvolvimento organizacional e
modernização da Soma;
II - representar a Secretaria, integrando como membro de
programas, comissões especiais, conselhos e órgãos colegiados, estaduais ou nacionais, quando delegado;
III - coordenar o planejamento estratégico, tático e operacional da Soma;
IV - articular, organizar e secretariar as reuniões dos Comitês
Gestor e Técnico, como também os eventos institucionais em
parceria com as demais unidades administrativas da Soma;
V - dar suporte técnico as unidades administrativas;
VI - promover a interação e a integração entre as áreas;
VII - disseminar os conceitos e implementar técnicas de
planejamento, qualidade e trabalho em equipe;
VIII - realizar diagnósticos e pesquisas institucionais;
IX - rever normas, padrões e procedimentos em conformi-
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dade com as diretrizes da administração pública estadual,
promover a modernização/inovação da gestão e dos processos
organizacionais;
X - manter articulação com órgãos e entidades da administração estadual, objetivando assegurar a implantação de
programas e projetos;
XI - intermediar parcerias com órgãos federais, estaduais,
municipais e não governamentais visando respaldar técnica
e financeiramente as ações e programas implementados,
quando delegado;
XII - formular e coordenar as ações de planejamento da Soma,
bem como avaliar os resultados obtidos;
XIII - propor estudos de reestruturação organizacional,
racionalização e modernização de métodos e processos de
trabalho, revisão de normas e regulamentos de acordo com
as diretrizes do órgão central de modernização administrativa
da Secretaria de Administração (Sead);
XIV - cumprir todas as ações de negociação, coordenação,
execução e apoio, no âmbito de convênios de cooperação
técnica, para o desenvolvimento institucional que tenha
como co-participante a Soma.
§ 2º. A atribuição de planejamento, acompanhamento e
avaliação, compreende as seguintes atividades:
I - divulgar as ações e resultados institucionais;
II - coordenar a elaboração e manutenção dos instrumentos
de Planejamento Governamental (PPA, LOA, LDO);
III - acompanhar o desenvolvimento das atividades e projetos
da Secretaria;
IV - coordenar o processo de elaboração dos programas e
projetos estratégicos, objetivando a consolidação dos planos
e política de governo através da Secretaria;
V - elaborar relatórios gerenciais;
VI - estabelecer, em conjunto com os órgãos executores de
programas e projetos, os indicadores de desempenho, bem
como acompanhá-los;
VII - fazer o acompanhamento sistemático dos resultados
obtidos nos programas das coordenadorias e demais assessorias, a fim de elaborar relatórios estatísticos que subsidiem a
tomada de decisão visando promover ajustes, assim como, a
divulgação do desempenho alcançado pela secretaria;
VIII - alimentar, o Sistema Integrado de Acompanhamento
(SIAP), com os dados estatísticos e as informações pertinentes;
IX - acompanhar, em conjunto com os órgãos executores, a
efetivação dos programas e projetos, visando o desempenho
conjunto e integrado das metas estabelecidas, a partir dos
indicadores de desempenho e das estatísticas;
X - avaliar, com base nos dados coletados e nas estatísticas e
informações, o desempenho dos programas como também,
realizar visitas e propor novas estratégias com vistas a corrigir
as distorções e otimizar os programas;
XI - acompanhar a elaboração dos programas e projetos da
Secretaria, objetivando a consolidação do Plano Plurianual
(PPA), Plano Operativo Anual (POA) e dos relatórios tri-

mestrais, em consonância com as diretrizes emanadas da
Secretaria do Planejamento e Coordenação (Seplan);
XII - coordenar e consolidar a elaboração das propostas
orçamentárias da Soma e de sua vinculada, bem como acompanhar a sua execução;
XIII - executar as ações de planejamento da Secretaria, bem
como avaliar os resultados obtidos;
XIV - implementar técnicas de planejamento, trabalho em
equipe e ação compartilhada.
§ 3º. A atribuição de assessoramento jurídico, compreende
as seguintes atividades:
I - assessorar o Secretário, Secretário Adjunto, Secretário
Executivo e as demais unidades da Soma no que concerne
a assuntos judiciais;
II - acompanhar a publicação do Diário Oficial do Estado
(DOE);
III - assessorar e apoiar juridicamente as unidades organizacionais da Soma na execução de programas, projetos e
atividades;
IV - analisar atos e processos administrativos;
V - monitorar as citações judiciais e as normas legais;
VI - acompanhar as informações e defesas encaminhadas ao
Poder Judiciário;
VII - despachar com o Secretário os processos judiciais,
orientados pela Procuradoria Geral do Estado (PGE);
VIII - elaborar minutas de decretos, projetos de lei e instruções normativas, bem como, contratos e convênios celebrados
pela Soma;
IX - compilar ementários de leis e decretos estaduais;
X - acompanhar a publicação da legislação federal e estadual
pertinentes à Administração Pública.
§ 4º. A atribuição de comunicação social, compreende as
seguintes atividades:
I - assessorar o Secretário, Secretário Adjunto da Secretaria
da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente e demais unidades
da Soma nos assuntos relacionados à comunicação social de
forma ampla e genérica;
II - propor e implementar medidas que incentivem a interação e integração entre as áreas;
III - manter atualizado o site da Soma, bem como no Sistema
Catálogo de Serviços do Portal do Governo, as informações
pertinentes à Secretaria;
IV - promover a Comunicação interna e externa;
V - articular com o Assessor de Imprensa do Gabinete do
Governador e dos demais órgãos e entidades;
VI - assessorar os eventos institucionais, responsabilizando-se
pelas atividades relativas à comunicação e/ou outras delegadas pela coordenação da Assessoria de Desenvolvimento
Institucional (Adins);
VII - elaborar relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas pela assessoria de comunicação;
VIII - articular-se com veículos de comunicação locais e
nacionais;
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IX - acompanhar, avaliar e arquivar as matérias publicadas
na mídia impressa e eletrônica, relativas à Soma.
CAPÍTULO II
ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
Seção I
Da Coordenadoria de Programas
Art. 11. A Coordenadoria de Programas tem como missão
coordenar programas e ações que fortaleçam a construção
da cidadania, assegurando-lhe o acesso ao serviço público
do Ceará, visando elevar o seu nível de satisfação através
de instrumentos de ouvidoria, exercendo as seguintes atribuições:
I - coordenar a Rede de Ouvidores do Estado, através do
Programa Ouvidor da Casa, com a finalidade de ausculta
do cidadão junto aos órgãos integrados ao Poder Executivo
descentralizando o serviço de ouvidoria;
II - coordenar as ações do Alô-cidadão com estrutura de
telemarketing ativo e passivo de atendimento ao cidadão,
através do qual podem ser feitas reclamações, solicitações,
informações, sugestões e outros procedimentos;
III - coordenar as ações do Alô-Idoso com uma estrutura
de telemarketing ativo e passivo de atendimento ao cidadão
da 3ª idade;
IV - coordenar as ações da Central de Atendimento Presencial
com atendimento na Soma, onde o cidadão poderá obter
informações sobre serviços públicos, orientações e registro
de manifestações;
V - coordenar as ações do Caminhão do Cidadão e Trailler
com estrutura de atendimento móvel, levando às comunidades carentes do Estado, os serviços de emissão de documentos
e ouvidoria;
VI - coordenar as ações do projeto Caixa de Sugestões disponibilizando nos órgãos públicos do governo, caixas de
coleta como um canal de comunicação entre o cidadão e o
poder público;
VII - coordenar as atividades do Serviço de Conciliação e
Orientação Jurídica no atendimento ao cidadão com informações e orientação jurídica com vistas a solucionar conflitos
através de audiências de conciliação;
VIII - coordenar as ações do projeto Ilha Digital disponibilizando o acesso a Internet;
IX - coordenar e planejar as ações de atendimento ao cidadão,
em nível estratégico;
X - desenvolver e implantar novos projetos de acordo com
as necessidades do cidadão;
XI - participar de instâncias representativas;
XII - realizar consultorias, orientando quanto a implantação
dos Projetos Ilha Digital e Ouvidoria.
Art. 12. A Célula de Ecocidadania tem as seguintes atribuições:
I - articular com a sociedade civil organizada, prefeituras,

empresas e outros Órgãos Públicos, para viabilizar as ações
de atendimento ao cidadão;
II - controlar os resultados das ações de atendimento, através
de relatórios gerenciais para subsidiar o planejamento das
ações de Governo;
III - monitorar as ações do Projeto Ilha Digital, fixa e móvel,
na capital e no interior do Estado;
IV - participar da definição e implantação de projetos relacionados ao atendimento;
V - avaliar os resultados e propor melhorias.
Art. 13. O Núcleo de Ecooportunidades tem as seguintes
atribuições:
I - executar as ações de inclusão digital, através dos projetos
de Ecooportunidades, utilizando as Ilhas Digitais fixas e
móveis com o acesso à internet;
II - assegurar o funcionamento do projeto de inclusão digital;
III - acompanhar as ações do projeto ilha digital (fixa e móvel), na capital e no interior do Estado.
Art. 14. O Núcleo de Unidades Móveis de Ecocidadania tem
as seguintes atribuições:
I - executar as ações de atendimento ao cidadão através das
Unidades Móveis, em nível operacional, quando delegado;
II - participar da implantação de projetos relacionados ao
atendimento.
Art. 15. A Célula de Ouvidoria e Atendimento ao Cidadão
tem as seguintes atribuições:
I - acompanhar as ações da Rede de Ouvidores do Estado;
II - monitorar as ações dos serviços do Alô Cidadão, Alô
Idoso, Atendimento Pessoal, Caixas de Sugestões, serviço
de Conciliação e Orientação Jurídica e o Fale Conosco do
Portal do Governo;
III - fazer articulação inter e intra-setorial, visando a efetivação das ouvidorias no Ceará;
IV - avaliar os resultados quanto aos atendimentos do cidadão;
V - monitorar o serviço “Fale Conosco” do Portal do Governo.
Art. 16. O Núcleo da Rede de Ouvidores tem as seguintes
atribuições:
I - executar as ações relacionadas a Rede de Ouvidores;
II - alimentar o Banco de Dados dos Ouvidores do Estado;
III - compartilhar conhecimento referente a treinamentos e
palestras relativos a Ouvidoria.
Art. 17. O Núcleo de Atendimento ao Cidadão tem as seguintes atribuições:
I - atender, registrar, encaminhar e acompanhar as reclamações, sugestões e solicitações do cidadão, através dos serviços Alô Cidadão,
Alô Idoso, Atendimento Pessoal, “Caixa de Sugestões”, serviço
postagem e o serviço “Fale Conosco” do Portal do Governo;
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II - dar o retorno das solicitações aos cidadãos;
III - realizar atendimento especializado ao idoso;
IV - articular com as instituições públicas a realização de
Exame de DNA gratuito através da solicitação da Comarca
do Interior;
V - intermediar junto aos cartórios a solicitação de 2ª Via de
Registro de Nascimento, Casamento e Óbito;
VI - acompanhar as atividades realizadas pelo Serviço de
Conciliação e Orientação Jurídica, através de visitas e relatórios.
Seção II
Da Coordenadoria de Gestão Estratégica do Meio Ambiente
Art. 18. A Coordenadoria de Gestão Estratégica do Meio
Ambiente tem como objetivo o gerenciamento da Política
Ambiental do Ceará, através das seguintes atribuições:
I - elaborar instrumentos normativos de gestão de recursos
ambientais fundamentados no Zoneamento EcológicoEconômico (ZEE) e demais documentos norteadores de
políticas públicas;
II - propor projeto de lei que institui a Política Estadual de
Meio Ambiente;
III - implantar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC);
IV - propor a criação e implementação de Unidades de
Conservação;
V - elaborar a Agenda 21 do Estado do Ceará;
VI - promover e estimular a inserção do componente ambiental em planos, projetos e programas da administração
estadual e municipal;
VII - estimular a elaboração de códigos de condutas através
de leis, adequadas às oportunidades de investimentos, em
busca do desenvolvimento sustentável;
VIII - articular com as instituições representantes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), para promover
a capacitação especializada na área ambiental;
IX - criar mecanismos de gestão compartilhada possibilitando
a participação e representatividade dos segmentos sociais;
X - incentivar e apoiar a formalização de Conselhos Municipais de Meio Ambiente (Condema), propiciando a municipalização da gestão ambiental;
XI - articular parcerias objetivando a criação de incentivos
ambientais;
XII - incentivar e apoiar os municípios no desenvolvimento
de ações voltadas para a conservação e uso sustentável do meio
ambiente, possibilitando a certificação ambiental;
XIII - propor mecanismos de apoio voltadas a efetivação
da Comissão Inter-institucional de Educação Ambiental,
através de programas sistemáticos de EA, nas modalidades
presencial e à distância;
XIV - elaborar normas e padrões ambientais de controle e
proteção ao meio ambiente;
XV - estimular e elaborar projetos e programas capazes de

implementar a política ambiental do Estado;
XVI - coordenar e acompanhar as ações do projeto Espaço
Ambiental Padre Cícero atuando como biblioteca itinerante
de educação ambiental, no intuito de disseminar a percepção
de como lidar com o meio ambiente;
XVII - promover a discussão e disseminação do conhecimento em matéria ambiental;
XVIII - coordenar as ações do projeto Selo Município Verde
identificando e certificando municípios cearenses com efetivas ações de proteção ao meio ambiente e melhor qualidade
de vida para as presentes e futuras gerações;
XIX - coordenar o Comitê Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e combate aos Incêndios
Florestais (Previna);
XX - priorizar ações voltadas à prevenção, combate e controle
de incêndios florestais;
XXI - propor estratégias operacionais de gestão dos recursos
financeiros do Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema);
XXII - identificar parceiros que possibilitem interiorizar ações
de educação ambiental através da implantação de bibliotecas
itinerantes;
XXIII - fomentar a captação de recursos financeiros Municipais, estaduais, federais, instituições internacionais ou
empresas privadas para o apoio a programas/projetos e ações
de conservação e uso sustentável no Estado do Ceará;
XXIV - propor a implantação do ICMS ecológico, fortalecendo os mecanismos de incentivo ambiental.
Art. 19. A Célula de Gestão de Resíduos Sólidos tem as
seguintes atribuições:
I - implementar a Política Estadual de Resíduos Sólidos;
II - gerenciar a implantação de sistema de tratamento e de
disposição final dos resíduos sólidos em parceria com o poder
público municipal através da participação social;
III - implantar Bolsa Eletrônica (E-Business) de resíduos
sólidos;
IV - incentivar e promover ações que visem racionalizar o
consumo de embalagens;
V - promover a implementação do Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS);
VI - estimular a formalização de consórcios intermunicipais
de resíduos sólidos;
VII - promover a instalação de centros autônomos de triagem e reciclagem de resíduos sólidos, mitigando os impactos
sócioambientais, assegurando um maior tempo de utilização
dos aterros sanitários;
VIII - incentivar a formação de cooperativas e/ou associações
de ecoempreendedorismos em parceria com instituições
federais, estaduais e terceiro setor;
IX - incentivar a política de reciclagem, reutilização, recuperação e repensar, através de Parcerias Públicas Privadas
(PPP);
X - estimular mudanças de hábitos e atitudes na comunidade
através da educação ambiental com enfoque na produção e
consumo;
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XI - articular a implementação de unidades móveis de educação ambiental;
XII - implantar agenda ambiental em órgãos públicos em
conformidade com programas nacionais.
Art. 20. A Célula de Programas e Projetos Especiais tem as
seguintes atribuições:
I - elaborar e implementar instrumentos da Política Estadual
de Meio Ambiente;
II - apoiar o Poder Público Municipal na criação e implementação das Agendas-21 locais;
III - promover a educação ambiental no Estado através da
disseminação de conhecimentos, informações e tecnologias
limpas, inserindo o cidadão no processo de co-gestão;
IV - fomentar e acompanhar as ações de conservação e uso
sustentável do meio ambiente, possibilitando a certificação
ambiental dos municípios;
V - estabelecer mecanismos de controle, proteção e monitoramento ambiental que assegurem a sustentabilidade dos
ecossistemas cearenses.
Art. 21. A Célula de Biodiversidade e Florestas tem as seguintes atribuições:
I - revisar as políticas do meio ambiente voltadas para a
biodiversidade e florestas, em sua conservação, preservação
e controle ambiental em conformidade com o que estabelece
a Convenção da Diversidade Biológica (CDB);
II - implantar Centros de Referência em Gestão Ambiental
promovendo a capacitação e extensão, incentivando a criação
de áreas verdes, a produção de mudas de espécies florestais,
frutíferas, ornamentais e a difusão de tecnologias limpas;
III - estabelecer mecanismos para efetivação do Programa
Nacional do Meio Ambiente (PNMA II) nos componentes
ativos ambientais, Gerenciamento Costeiro e Desenvolvimento Institucional;
IV - estimular a criação de Reservas Particulares;
V - implantar e acompanhar o Programa de Combate à
desertificação;
VI - incentivar o desenvolvimento de programas de reflorestamento, em consonância com o Programa Nacional de
Florestas (PNF) e Programa Estadual de Florestas (PEF);
VII - orientar os municípios quanto à disposição dos resíduos sólidos, conforme critérios estabelecidos pelo órgão
ambiental licenciador;
VIII - incentivar a utilização de todas as formas de manifestações artísticas para a conscientização das populações sobre
a importância da preservação da diversidade biológica;
IX - fortalecer as organizações comunitárias que vivem nas
áreas em processo de desertificação;
X - orientar os agricultores no uso sustentável da terra, desenvolvendo neles, consciência da necessidade do manejo correto
da terra com relação às queimadas e ao uso de agrotóxicos,
dentro dos padrões permitidos;
XI - incentivar arborização das cidades, utilizando espécies
florestais nativas;

XII - incentivar a implementação de corredores ecológicos,
bem como a criação de novas unidades de conservação na
categoria de proteção integral;
XIII - estabelecer normas e padrões de controle para o desenvolvimento da atividade da carcinicultura assegurando a
qualidade dos recursos ambientais.
Seção III
Da Coordenadoria de Apuração e Acompanhamento da
Informação
Art. 22. A Coordenadoria de Apuração e Acompanhamento
da Informação tem como objetivo assegurar ao cidadão a
efetivação do seu direito de cidadania, através das seguintes
atribuições:
I - atender, registrar, encaminhar e acompanhar as reclamações do cidadão;
II - realizar apurações sobre as reclamações que dizem respeito
à prestação do serviço público;
III - elaborar relatórios conclusivos das apurações, sugerindo
melhorias no serviço prestado ao cidadão-usuário;
IV - encaminhar relatórios conclusivos a direção superior do
órgão/entidade reclamada e reclamante;
V - participar de ações em conjunto com os demais órgãos do
Governo estadual, no tocante a ausculta ao cidadão-usuário
sobre a qualidade da prestação do serviço público estadual.
CAPÍTULO III
ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
Seção I
Da Coordenadoria Administrativo-Financeira
Art. 23. A Coordenadoria Administrativa-Financeira tem
como finalidade viabilizar e otimizar os recursos administrativos e financeiros, através do desenvolvimento das seguintes
atribuições:
I - gerenciar os recursos relacionados à Tecnologia da Informação, suporte logístico das unidades administrativas,
potencial humano; sistema de material e patrimônio, serviço
de transporte e demandas relativas a material de consumo e
permanente da Secretaria;
II - prover os meios para aquisição de bens e serviços;
III - definir, implantar e manter em parceria com a Sead a
Política de Sistema de Informação e gestão de pessoas;
IV - coordenar o Serviço de Arquivo e Protocolo;
V - gerenciar o contrato de terceirização;
VI - propor capacitação dos servidores, articulando-se com
a Sead;
VII - articular liberações de projetos finalísticos.
Art. 24. O Núcleo de Gestão de Pessoas tem as seguintes
atribuições:
I - implementar, acompanhar e avaliar os programas de capacitação e aperfeiçoamento dos colaboradores da Soma;
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II - desenvolver programas de qualidade, buscando a melhoria de desempenho e a valorização dos colaboradores;
III - participar da organização, promoção e cerimonial de
eventos, em parceria com a Assessoria de Desenvolvimento
Institucional (Adins) da Soma; atualizar o cadastro pessoal,
funcional e financeiro do servidor, através do DOE;
IV - controlar e acompanhar nomeações, afastamentos,
exonerações, remoções e vacâncias;
V - analisar, elaborar e expedir atos administrativos, instruindo processos referentes a direitos, vantagens e obrigações de
servidores observando a legislação vigente;
VI - executar todos os procedimentos necessários à preparação da Folha de Pagamento dos servidores da Soma;
VII - desenvolver as atividades relacionadas a recrutamento
e seleção de pessoal por concurso de estagiários;
VIII - elaborar Quadro Discriminativo de Tempo de Serviço;
IX - informar processos de servidores;
X - controlar contratos temporários;
XI - levantar as necessidades de capacitação dos servidores.
Art. 25. O Núcleo de Tecnologia da Informação tem o
objetivo de prover soluções em Tecnologia da Informação,
através das seguintes atribuições:
I - administrar a rede local de microcomputadores;
II - dar suporte aos usuários na identificação e solução de
problemas técnicos;
III - pesquisar e analisar novos recursos computacionais a
serem implantados, especialmente nas áreas de redes, segurança, internet, teleprocessamento e, aplicações de suporte;
IV - dimensionar, avaliar e homologar a aquisição de Hardware e Software;
V - implantar e manter soluções tecnológicas;
VI - administrar a política de segurança de TI;
VII - desenvolver e manter sistemas de informação, projetos
de tecnologia e prover análise de O&M em TI;
VIII - programar, administrar e manter bancos de dados;
IX - dar suporte tecnológico sobre sistemas de informação e
ambiente de internet (website);
X - dar suporte na gestão e desenvolvimento de editais de
licitação de produtos de TI;
XI - realizar manutenção preventiva e corretiva;
XII - dar suporte aos recursos de rede e conectividade com
a Rede Governamental.
Art. 26. O Núcleo de Gestão Financeira tem as seguintes
atribuições:
I - manter o controle orçamentário e financeiro;
II - elaborar os relatórios de Balancetes Trimestrais e Balanço
Anual para encaminhar à Secretaria da Fazenda (Sefaz) e ao
Tribunal de Contas do Estado (TCE);
III - realizar conciliação bancária (acompanhar os saldos
bancários mensalmente);
IV - articular com os fornecedores acerca de informações
relativas à prestação de serviços, obras e compras;

V - manter o controle do Suprimento de Fundos, analisando
e arquivando os processos de prestação de contas;
VI - programar a execução financeira e operacionalizar o
Sistema Integrado de Contabilidade (SIC), o Sistema de
Custos e o Sistema Integrado de Acompanhamento de
Projetos (SIAP);
VII - realizar transferências operacionais às vinculadas;
VIII - oferecer suporte técnico na elaboração do plano orçamentário anual.
Art. 27. O Núcleo de Gestão da Logística, tem as seguintes
atribuições:
I - otimizar os recursos financeiros disponíveis para atender
da melhor maneira, as necessidades de todas as Unidades
Administrativas da Soma;
II - levantar preços para aquisição de bens/serviços e especificações de produtos para Comissão Permanente de Licitação
da Soma;
III - atender solicitações/requisições das unidades administrativas;
IV - controlar os serviços de protocolo, de reprografia e transporte, bem como os serviços de limpeza e conservação;
V - controlar o Patrimônio móvel e imóvel.
TÍTULO VI
DO PROCESSO DECISÓRIO
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA DO PROCESSO DECISÓRIO
Art. 28. O Processo Decisório da Soma, organizado através
de Comitês, tem a seguinte estrutura:
I - Comitê Executivo;
II - Comitês Coordenativos;
III - Comitês Operativos.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS GERAIS
Art. 29. O Processo Decisório da Soma, obedecerá aos seguintes princípios:
I - o poder decisório será exercido de forma compartilhada,
sem prejuízo das atribuições legais conferidas ao Secretário
da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente;
II - as decisões dos comitês obedecerão às atribuições dispostas neste Regulamento, podendo o comitê hierarquicamente
superior atribuir ao comitê hierarquicamente inferior, o
poder decisório que lhe foi conferido;
III - o comitê de maior poder hierárquico poderá avocar as atribuições originalmente conferidas a um comitê que lhe é subordinado, assumindo total responsabilidade pelo ato avocado;
IV - considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver o
voto da maioria simples dos membros do comitê, exigida a
presença de pelo menos 60% (sessenta por cento) de seus
integrantes.
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CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES E DA COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS
Seção I
Do Comitê Executivo
Art. 30. O Comitê Executivo servirá como fórum de discussões com a função de fornecer soluções estratégicas aos
problemas, tendo a seguinte composição:
I - Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente;
II - Secretário Adjunto da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente;
III - Secretário Executivo;
IV - Coordenadores.
Parágrafo único. O Comitê Executivo é revestido de poder
decisório para fazer avançar a missão da Soma, competindo-lhe:
I - decidir sobre questões de natureza estratégica, relacionadas
a gestão de recursos humanos, financeiros e tecnológicos;
II - promover a integração entre as unidades orgânicas que
compõem a Soma, para sincronizar suas ações;
III - definir ações e estratégias para implementação das
decisões;
IV - definir os responsáveis pelas ações a serem desenvolvidas;
V - acompanhar prazos de execução e implementação das
ações a serem desenvolvidas.
Seção II
Dos Comitês Coordenativos
Art. 31. Os Comitês Coordenativos têm como objetivo
repassar e viabilizar as decisões do Comitê Executivo, sendo
compostos da seguinte maneira:
I - Coordenador (es);
II - Orientador (es) de Célula;
III - Supervisor (es) de Núcleo;
IV - Demais detentores de cargos comissionados da Coordenadoria.
Parágrafo único. Aos Comitês Coordenativos, compete:
I - promover o desenvolvimento das metas referentes às atividades administrativas de sua coordenadoria, definidas no
Comitê Executivo, e acompanhar seu cumprimento;
II - definir itens de controle, propor instruções e adotar me-

didas para garantir o alcance das metas estabelecidas.
Seção III
Dos Comitês Operativos
Art. 32. Os Comitês Operativos têm a seguinte composição:
I - Orientador (es) de Célula;
II - Supervisor (es) de Núcleos;
III - Demais colaboradores.
Parágrafo único. Compete aos Comitês Operativos:
I - racionalizar as rotinas de trabalho, definidas no Comitê
Coordenativo, visando a melhoria contínua;
II - promover a integração e participação dos colaboradores
da célula.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 33. Cabe ao Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente, estabelecer procedimentos necessários ao funcionamento pleno dos programas, projetos e atividades de
Instruções Normativas, Resoluções e Portarias.
Art. 34. Cabe ao Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente, designar os ocupantes dos cargos de Direção
e Assessoramento, nomeados por ato do Governador, nas
respectivas unidades organizacionais observando os critérios
administrativos.
Art. 35. Serão substituídos por motivos de férias, viagens
e outros impedimentos eventuais por indicação do Secretário:
I - o Secretário Adjunto pelo Secretário Executivo ou por um
Coordenador, a critério do Titular da Pasta;
II - os Coordenadores por outro coordenador cujo nome
será sugerido pelo titular do cargo;
III - o Presidente de Comissão por um dos membros componentes da comissão;
IV - os demais dirigentes serão substituídos por servidores
das áreas específicas, indicados pelos titulares dos cargos,
respeitado o princípio hierárquico.
Art. 36. Os casos omissos serão resolvidos por provimento
do Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente.
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ANEXO I
A QUE SE REFERE O ART. 4º DO DECRETO Nº 27.071, DE 02 DE JUNHO DE 2003
QUADRO RESUMO
CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DA SECRETARIA
DA OUVIDORIA GERAL E DO MEIO AMBIENTE (SOMA)
SITUAÇÃO ATUAL
SÍMBOLO 				
DNS-2 					
DNS-3 					
DAS-1 					
DAS-2 					
TOTAL 					

QUANTIDADE
06
11
10
03
30

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
DA SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E DO MEIO AMBIENTE (SOMA)
NOME DO CARGO 					
SÍMBOLO 				
Secretário Executivo 					DNS-2 					
Coordenador 						DNS-2 					
Articulador 						DNS-3 					
Orientador de Célula 					DNS-3 					
Supervisor de Núcleo 					DAS-1 					
Assessor Técnico 					DAS-1		
			
Assistente Técnico 					DAS-2 					
TOTAL 											

QUANTIDADE
01
05
06
05
08
02
03
30

ANEXO II
A QUE SE REFERE O ART. 5º DO DECRETO Nº 27.071, DE 02 DE JUNHO DE 2003
QUADRO RESUMO
CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR EXTINTOS
DA SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E DO MEIO AMBIENTE (SOMA)
SITUAÇÃO ANTERIOR
NOME DO CARGO 					
SÍMBOLO 				
Gestor de Núcleo 					DAS-1 					
TOTAL 											

QUANTIDADE
02
02
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LEI Nº 13.304, DE 19 DE MAIO DE 2003.

DECRETO Nº 27.073, DE 02 DE JUNHO DE 2003.

Dispõe sobre a criação e implementação do
“Selo Município Verde” e do “Prêmio Sensibilidade Ambiental”, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criado o “Selo Município Verde”, distintivo que
identificará os municípios cearenses que desenvolvam ações
protetivas do meio ambiente com melhores resultados possíveis
na salvaguarda ambiental, proporcionando melhor qualidade
de vida para as presentes e futuras gerações, a ser entregue
anualmente na última sexta-feira do mês de novembro.
Art. 2º. As dimensões e características do “Selo Município
Verde”, assim como seu processo de implantação, funcionamento e controle e as atribuições dos órgãos/entidades públicos e entidades privadas nele envolvidos serão estabelecidos
no regulamento do “Selo Município Verde”, proposto pelo
Comitê Gestor do “Selo Município Verde”, e aprovado por
Decreto do Chefe do Poder Executivo.
§ 1º. O Comitê Gestor do “Selo Município Verde”, instância de natureza colegiada, terá sua constituição definida em
Decreto do Chefe do Poder Executivo.
§ 2º. Competirá à Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio
Ambiente em conjunto com a Superintendência Estadual
do Meio Ambiente, conferir ao Município interessado a
utilização do Selo Município Verde, com base em análise de
qualidade ambiental emitida pelo órgão competente definido
na forma do caput deste artigo.
Art. 3º. Fica criado o “Prêmio Sensibilidade Ambiental” que
será conferido ao Município cearense dentre os credenciados
com o “Selo Município Verde”, que melhor desempenho
apresente nos moldes do Art.1º desta Lei.
§ 1º. Os critérios de participação, entrega e demais aspectos do “Prêmio Sensibilidade Ambiental” será definido
em regulamento proposto pelo Comitê Gestor do “Selo
Município Verde”, e aprovado por Decreto do Chefe do
Poder Executivo.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 19 de maio de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***

Dispõe sobre a criação do Comitê Gestor do Selo
Município Verde e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o Art. 88, inciso IV e VI, da
Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto no § 1º, do art. 2º da
Lei nº 13.304, de 09 de maio de 2003, que resulta na
necessidade da regulamentação do Comitê Gestor do Selo
Município Verde;
CONSIDERANDO a necessidade da criação de mecanismos
hábeis a verificar perante o poder público municipal quais às
municipalidades que desenvolvam ações protetivas do meio
ambiente e proporcionem melhor qualidade de vida para as
presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO o dever institucional do Estado de
incentivar as municipalidades a implementares políticas ambientais necessárias, através de instrumento que incentivem
a proteção do meio ambiente promovam o desenvolvimento
sustentável dos Municípios cearenses que obedecem um
padrão razoável de qualidade ambiental;
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído o Comitê Gestor do Selo Município
Verde, instância de natureza colegiada, de caráter interinstitucional, com representantes de entidades públicas e privadas,
responsáveis pela coordenação e avaliação das atividades que
atestem e confiram o Selo Município Verde, bem ainda pela
outorga do Prêmio Sensibilidade Ambiental.
Art. 2º. A Presidência do Comitê Gestor do Selo Município
Verde será exercida pelo Secretário da Ouvidoria-Geral e
do Meio Ambiente - SOMA e a Secretaria Executiva pelo
Superintendente da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente.
Art. 3º. Integrarão o Colegiado do Comitê Gestor do Selo
Município Verde, através de um representante e um respectivo suplente, denominados de Conselheiros, os seguintes
órgãos e entidades:
I - DO PODER PÚBLICO
1 - Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente
- SOMA
2 - Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE;
3- Secretaria de Infra-estrutura - SEINFRA;
4- Secretaria de Turismo - SETUR;
5- Secretaria de Recursos Hídricos - SRH;
6- Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE
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7 - Ministério Público Estadual;
8 - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAMA;
9 - Secretaria de Saúde;
II- DAS UNIVERSIDADES
1 - Universidade Federal do Ceará - UFC;
2 - Universidade Estadual do Ceará - UECE;
3 - Universidade Regional do Cariri - URCA:
4 - Universidade Estadual do Vale do Acaráu - UVA.
III - DE OUTROS SEGMENTOS DA SOCIEDADE
Oito (08) entidades representativas da sociedade civil organizada, entidades educionais e de classe profissionais.
§ 1º. Todos os representantes e suplentes dos órgãos e entidades citadas neste artigo, serão indicados por seus respectivos
dirigentes e terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a
recondução, desde que aprovada oficialmente pela entidade
ou órgão que os tiver indicado.
§ 2º. As entidades constantes dos intens III serão escolhidas
pela Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente SOMA, mediante critérios mínimos assim determinados:
a) ter existência legal há mais de 01 (um) ano, contados da data
da publicação do Decreto que criou o Selo Município Verde;
b) possuir capilaridade de ações implementadas em consonância como os objetivos próprios do órgão ou instituição;
c) possuir afinidade com os objetivos e finalidades do Comitê
Gestor do Selo Município Verde.
§ 3º. As funções desenvolvidas pelo Comitê Gestor não
serão remuneradas, sendo consideradas serviços públicos
relevantes.
Art. 4º. O Comitê Gestor do Selo Município submeterá a
aprovação do Chefe do Poder Executivo seu regulamento,
que conterá além das dimensões e características do Selo,
seu processo de implantação, funcionamento e controle, as
atribuições dos órgãos públicos e entidades privadas nele
envolvidos, as regras para outorga do Prêmio Sensibilidade
Ambiental, bem como o funcionamento e atribuições do
Comitê criado por este decreto.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor a partir da data de
sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 02 de junho de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE

***

DECRETO Nº 27.074, DE 02 DE JUNHO DE 2003.
Dispõe sobre a aprovação do regulamento do
Comitê Gestor do Selo Município Verde e do
Prêmio Sensibilidade Ambiental.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o Art. 88, inciso IV e VI, da
Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei nº 13.304,
de 09 de maio de 2003, que dispõe sobre a Criação do
Comitê Gestor do Selo Município Verde, bem ainda pelo
disposto no art. 4º do Decreto nº 27.073;
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Comitê Gestor do
Selo Município Verde e do Prêmio Sensibilidade Ambiental,
que a este Decreto acompanha.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza aos 02 de junho de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE

REGULAMENTO DO COMITÊ GESTOR
DO SELO MUNICÍPIO VERDE E PRÊMIO
SENSIBILIDADE AMBIENTAL
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1º. Este Regulamento estabelece as normas de organização e funcionamento do Comitê Gestor do Selo Município
Verde, bem como das dimensões e características do Selo e das
regras para entrega do Prêmio Sensibilidade Ambiental.
CAPITULO II
DAS FINALIDADES E DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2º. O Comitê Gestor do Selo Município Verde, dentro
dos limites de competência e atribuições conferidas pelo
Decreto nº 27.073, tem por finalidade assessorar o Secretário da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente - SOMA e
o Superintendente da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE no procedimento destinado a entrega
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do Selo Município Verde e do Prêmio Sensibilidade Ambiental, competindo-lhe especialmente:
I - contribuir para a consolidação de políticas públicas voltadas para a implementação das Políticas Nacional e Estadual
do Meio Ambiente no Estado do Ceará;
II - promover articulação inter e intrainstitucional, buscando
a convergência de esforços no sentido de implementar a salvaguarda ambiental nas municipalidades do Estado do Ceará;
III - coordenar e avaliar os trabalhos destinados à verificação
dos municípios interessados em obter o Selo Município Verde
e o Prêmio Sensibilidade Ambiental;
IV - estimular a implementação de instrumentos de incentivos sócio-econômicos às municipalidades que possuam o
Selo Município Verde;
V - coordenar e avaliar os trabalhos destinados à conferir o
Selo Município Verde e o Prêmio Sensibilidade Ambiental.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º. Integram o Colegiado do Comitê Gestor do Selo
Município Verde:
I - Presidente;
II - Secretário Executivo;
III - Conselheiros.
CAPÍTULDO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 4º. São Órgãos integrantes do Comitê Gestor do Selo
Município Verde:
I – Presidente;
II - Secretaria Executiva;
III - Colegiado;
VI - Comissão Técnica.
Art. 5º. São órgãos deliberativos do Comitê do Selo Município Verde:
I - a Presidência;
II - a Secretaria Executiva;
III - o Colegiado.
Seção I
Da Presidência
Art. 6º. A Presidência do Comitê Gestor do Selo Município Verde será exercida pelo Secretário da Ouvidoria-Geral
e do Meio Ambiente - SOMA, que cabe coordenar todos
os procedimentos de análises, encaminhamento de ações,
homologação de decisões que digam respeito ao Comitê
Gestor Selo Município Verde e do Prêmio Sensibilidade
Ambiental, dentre eles:
I - convocar e presidir as reuniões do Comitê, aprovando
a respectiva ordem do dia e promovendo as comunicações
correspondentes;

II - ordenar o uso da palavra, de forma a garantir o direito
de manifestação a todos os Conselheiros, observada a ordem
de inscrição dos mesmos;
III - representar externamente o Comitê;
IV - convidar representantes de órgãos ou entidades governamentais e não governamentais, públicas e privadas, para
participarem das reuniões do Comitê;
V - solicitar ao titular dos órgãos da administração pública,
direta e indireta, bem como às entidades não governamentais
e à iniciativa privada, suporte material, logístico e de recursos humanos, para a consecução dos objetivos da Comitê,
mediante Plano de Trabalho;
VI - articular-se com as Prefeituras Municipais sobre assuntos
relacionados às atividades do Comitê;
VII - definir os assuntos que devam ser submetidos à apreciação do Colegiado;
VIII - assinar as deliberações do Comitê e atos relativos ao
seu cumprimento;
IX - assinar as atas aprovadas nas reuniões;
X - zelar pelo cumprimento das disposições deste Regulamento.
Seção II
Do Colegiado
Art. 7º. O Colegiado é o órgão máximo do Comitê do
Selo Município Verde formado por todos os seus membros,
titulares ou suplentes, que atuarão em igualdade de condições, vedado o estabelecimento de hierarquia ou distinção
de peso entre seus votos, excetuada a hipótese prevista nos
arts. 21 e 22.
Art. 8º. Compete ao Colegiado:
I - subsidiar à Presidência e a Secretaria Executiva do Comitê
do Selo Município Verde nas ações voltadas a implementação
e conferência do respectivo Selo;
II - apreciar parecer técnico oriundo da Comissão Técnica,
votando pela sua aprovação.
Seção III
Dos Conselheiros
Art. 9º. Os Conselheiros do Comitê Gestor do Selo Município Verde são os representantes dos órgãos e entidades
indicados pelo Chefe do Poder Executivo na forma do Decreto Estadual nº 27.073.
Art. 10. Aos Conselheiros do Comitê Gestor do Selo Município Verde compete:
I - participar das discussões e deliberação dos assuntos
submetidos ao Colegiado, justificando sua ausência com
antecedência mínima de 24 horas;
II - expor e emitir parecer sobre os assuntos de que sejam
designados relatores;
III - discutir as atas das reuniões;
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IV - integrar a Comissão Técnica, no caso de serem estes
designados pelo Presidente;
V - prestar informações sobre as atividades de seus órgãos representados, relacionados a estudos e trabalhos do Comitê;
VI - propor matérias para deliberação do Colegiado;
VII - propor ao Colegiado o convite à autoridades e técnicos,
de reconhecida capacidade profissional, para participarem
das reuniões;
VIII - propor ao Colegiado as diretrizes metodológicas a serem adotadas na implementação do Selo Município Verde;
IX - propor ao Colegiado o planejamento da execução dos
trabalhos;
X - desempenhar outras atribuições que lhes forem outorgadas pelo Colegiado;
XI - aprovar os pareceres técnicos oriundos da Comissão
Técnica, mediante votação.
Parágrafo único. Os Conselheiros e seus Respectivos Suplentes terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução
desde que aprovada oficialmente pela Entidade ou órgão
representado que os tiver indicado.
Seção IV
Da Secretaria Executiva
Art. 11. A Secretaria Executiva do Selo Município Verde será
exercida pelo Superintendente da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, competindo-lhe:
I - secretariar as reuniões do Comitê;
II - coordenar, assinar e providenciar a execução dos expedientes do Comitê;
III - propor ao Comitê o planejamento da execução dos
trabalhos;
IV - elaborar as pautas e atas das reuniões do Comitê;
V - elaborar, controlar e acompanhar as propostas e os créditos orçamentários destinados a confecção do Selo Município
Verde e Prêmio Sensibilidade Ambiental;
VI - elaborar relatórios de atividades, submetendo-os ao
Colegiado;
VII - indicar o Coordenador e Relator da Comissão Técnica,
acompanhando os trabalhos da Comissão Técnica, proporcionando-lhes apoio administrativo e técnico;
VIII - disponibilizar aos membros, quando solicitada, informações sobre o Comitê;
IX - manter um banco de dados atualizado sobre o Selo
Município Verde no Estado do Ceará;
X - providenciar o encaminhamento das deliberações do
Colegiado ao Presidente, para fins de publicação no Diário
Oficial do Estado;
XI - assessorar o Presidente;
XII - providenciar a convocação dos Conselheiros e dos
convidados;
XIV - executar tarefas afins determinadas pela Presidência.
Parágrafo único. Cabe à Secretária Executiva do Comitê

Gestor do Selo Município Verde substituir o Presidente do
Comitê quando da sua ausência, no desempenho de suas
competências.
Seção V
Da Comissão Técnica
Art. 12. A Comissão Técnica, será composta por técnicos
oriundos de órgãos e entidades que possuem assento como
Conselheiro no âmbito do Comitê do Selo Município Verde,
em número de um (1) por entidade ou órgão, possuindo
caráter permanente, competindo-lhe:
I - elaborar e encaminhar ao Colegiado propostas de ações
voltadas para a implementação e concessão do Selo Município Verde;
II - elaborar Relatório Técnico das visitas técnicas a serem
realizadas nos municípios participantes do certame, tendentes
a verificar a veracidade e abrangência das informações prestadas ao Comitê Gestor do Selo Município Verde;
III - relatar e submeter à aprovação do Colegiado assuntos
a ela pertinente;
IV - convocar, se necessário, especialistas para assessorá-la
em assuntos de sua competência;
Parágrafo único. A SEMACE disporá tantos técnicos quanto
sejam necessários, de acordo com a disponibilidade interna
da entidade, para o bom funcionamento das atividades da
Comissão Técnica do Comitê, no desempenho de sua competência legal conferida pela Lei Estadual nº 11.411/87.
Art. 13. Na composição da Comissão Técnica deverá ser
considerada a natureza técnica ou notória atuação de seus
membros na área ambiental.
Art. 14. A Comissão Técnica possuirá entre seus membros,
um Coordenador e Relator, devendo estes serem indicados
pelo Secretário Executivo do Comitê que poderá expedir
portaria administrativa para tanto.
Art. 15. A Comissão Técnica, terá mandato de 2 (dois)
anos, sendo permitida a recondução uma única vez, por
igual período.
Parágrafo único. O Coordenador de Comissão Técnica, terá
mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução
uma única vez, por igual período.
CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DO COMITÊ GESTOR
Seção I
Das Reuniões do Colegiado
Art.16. O Colegiado se reunirá por convocação de seu
Presidente:
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I - em sessão ordinária, com periodicidade trimestral, mediante convocação com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias, acompanhada da pauta dos assuntos a serem discutidos
e da ata da reunião anterior;
II - em sessão extraordinária, mediante convocação com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, acompanhada da pauta dos assuntos a serem discutidos.
§ 1º. As sessões ordinárias terão seu calendário anual fixado
na última reunião do ano anterior.
§ 2º. No caso de eventual adiamento de sessão ordinária, a
nova data deverá ser fixada no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 19. A condução dos trabalhos e das reuniões observará
a seguinte ordem:
I - instalação dos trabalhos pelo Presidente;
II - assinatura do livro de presença;
III - verificação do quorum;
IV - informes gerais;
V - leitura da pauta da reunião;
VI - discussão e votação da ata da reunião anterior;
VII - apreciação de matéria em regime de urgência, quando
aprovada pelo Colegiado a sua inclusão na pauta;
VIII - discussão e votação dos assuntos constantes da pauta;
IX - assuntos de ordem geral não incluídos na pauta;
X - encerramento dos trabalhos.

§ 3º. A convocação de sessão extraordinária poderá se dar,
mediante justificativa, a critério do Presidente ou por maioria simples dos membros do Colegiado, sendo considerado
convocado o Conselheiro quando de sua comunicação,
que poderá ser feita através dos correios, fac-símile ou via
eletrônica, constando o local, data e horário da reunião extraordinária a ser realizada.

Art. 20. Anunciado pelo Presidente o encerramento da discussão, a matéria será submetida à votação.

§ 4º. As reuniões do Colegiado do Comitê serão realizadas
em local a ser determinado pelo Presidente.

Parágrafo único. Caberá ao Presidente, além do voto pessoal,
o voto de qualidade.

§ 5º. De cada reunião do Colegiado será lavrada a ata que,
após lida, aprovada e assinada, será arquivada.

Seção II
Das Reuniões da Comissão Técnica

§ 6º. Fica obrigado o órgão ou entidade membro do Comitê
a manter atualizados seus dados cadastrais, bem como dos
seus representantes junto à Secretaria Executiva.
Art. 17. Poderão participar das reuniões plenárias pessoas
físicas ou jurídicas, que se identifiquem com os interesses
do Comitê.

Art. 22. As decisões da Comissão Técnica serão tomadas por
votação da maioria absoluta de seus membros, por 50% (cinquenta por cento) mais (1) um; cabendo o voto de qualidade
ao respectivo Coordenador Comissão.

Parágrafo único. Aos participantes das reuniões que não sejam
membros do Colegiado não caberá direito de voto, tendo
porém abertura para expor suas idéias, críticas e sugestões,
conforme ordenamento do uso da palavra pelo Presidente.
Art. 18. Após 3 (três) faltas não justificadas e consecutivas,
ou por 5 (cinco) alternadas, em reuniões ordinárias e/ou
extraordinárias no decorrer do biênio, será submetido ao
Colegiado, pelo Presidente, a substituição do(s) membro(s)
do conselho.
§ 1º. O Presidente do Comitê enviará ofício ao dirigente
ou representante legal do órgão ou entidade, solicitando a
substituição do membro faltoso, dentro de um prazo de 30
dias, após aprovação do Colegiado.
§ 2º. Na ausência de justificativa prévia, o Presidente do
Comitê enviará ofício ao dirigente ou representante legal
do órgão ou entidade, comunicando a falta do respectivo
representante na reunião.

Art. 21. O Colegiado deliberará em reuniões, com a presença
da maioria absoluta de seus membros, metade mais um dos
membros com direito a voto, em primeira convocação, ou
com 1/3 de seus membros em segunda votação.

Art. 23. As reuniões da Comissão Técnica serão convocadas
por seu respectivo Coordenador com, no mínimo, 7 (sete)
dias de antecedência, sempre quando necessário, e considerando, também, um prazo mínimo de 15 dias da reunião
ordinária do Colegiado.
§ 1º. As reuniões serão públicas e terão sua matéria apresentada pelo relator, com o respectivo Parecer.
§ 2º. As atas das reuniões serão lavradas em livro próprio,
aprovadas pelos seus membros e assinadas pelo respectivo
Coordenador.
§ 3º. A ausência não justificada de membros da Comissão
Técnica por 3 (três) reuniões consecutivas, ou por 5 (cinco)
alternadas, no decorrer do biênio, implicará sua exclusão
da mesma, através de requerimento dirigido a Secretária
Executiva que homologará o pedido.
Art. 24. A Comissão Técnica ao elaborará Relatórios Técnicos
embasados em visita técnica aos Municípios interessados na
obtenção do Selo Município Verde, seguirá o procedimen-
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to, prazo para entrega de relatórios e demais determinações
pertinentes, estipulados em Portaria à cargo do Secretário
da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente, Presidente do
Comitê.
Art. 25. Os critérios de elegibilidade dos Municípios e sua
pontuação serão definidos em portaria à cargo da SOMA.
CAPÍTULO VI
DO PRÊMIO SENSIBILIDADE AMBIENTAL
Art. 26. Será conferido o Prêmio Sensibilidade Ambiental
anualmente, no decorrer do mês de novembro, por oportunidade da entrega do Selo Município Verde, ao Município
que melhor desempenho obtiver na pontuação conferida por
oportunidade dos resultados do Selo Município Verde.
Art. 27. Em caso de coincidência na pontuação, será adotado
como critério de desempate, em ordem preferencial:
I - o maior percentual de área protegida em forma de Unidades de Conservação da Natureza proporcional a área do
Município;
II - existência de COMDEMA - Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente;
III - o Município com maior IDH - Índice de Desenvolvimento Humano.
Parágrafo único. Após aplicação dos critérios acima dispostos, se persistir o empate entre os municípios, caberá ao
Presidente do Comitê Gestor do Selo Município Verde o
voto decisório.
CAPÍTULO VII
DAS DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS DO SELO
Art. 28. O Selo Município Verde será confeccionado em modelo padrão, possuirá elementos de segurança que impeçam
a sua adulteração ou falsificação, com características e especificações a serem definidas por portaria oriunda da Secretaria
da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente - SOMA.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29. As despesas com transportes, diárias ou de outra
natureza dos membros do Colegiado e Comissão Técnica
serão custeadas pelos órgãos que as representem e as funções
desempenhadas não serão remuneradas sendo consideradas
atividade pública relevante.
Art. 30. Este regulamento poderá ser alterado, mediante proposta dos Conselheiros ou órgãos deliberativos do Comitê,
submetida ao Crivo do Presidente e aprovação do Chefe do
Poder Executivo.

Art. 31. Os casos não previstos neste Regulamento serão
resolvidos por determinação expressa do Presidente, ouvido
o Secretário Executivo do Comitê.
Art. 32. Este Regulamento entra em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.

***

LEI Nº 12.974, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999.
Dispõe sobre a criação e implantação do Selo
Verde do Ceará, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. É criado o Selo Verde do Ceará, distintivo que
identificará os produtos da agricultura orgânica, assim denominada a atividade agrícola que obtém sua produção sem
interferência de produtos químicos, seja como adubo, seja
como defensivo.
Art. 2º. As dimensões e características do Selo Verde do
Ceará, assim como seu processo de implementação, funcionamento e controle e as atribuições dos órgãos públicos e
entidades privadas nele envolvidos serão estabelecidos nos
regulamentos do Selo Verde, proposto pelo Comitê do Selo
Verde – CSV, e aprovado por decreto do Chefe do Poder
Executivo.
§ 1º. O Comitê do Selo Verde, instância de natureza colegiada, terá sua constituição definida em Decreto do Chefe
do Poder Executivo.
§ 2º. Competirá ao Comitê do Selo Verde conferir ao produto
a utilização do Selo Verde, com base em Laudo de Qualidade
emitido pelo órgão competente definido na forma do caput
deste artigo.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 15 de dezembro de 1999.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

***
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LEI Nº 13.071, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2000.

DECRETO Nº 27.760, DE 12 DE ABRIL DE 2005.

Institui a “Semana Estadual da Água” no Estado do Ceará e dá outras providências.

Cria o Grupo de Articulação Interinstitucional
Permanente para Convivência e Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido – GRISA e
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1°. Fica instituída, no Estado do Ceará, a “Semana
Estadual da Água”.
Parágrafo único. A Semana se desenvolverá no período
compreendido entre o primeiro e o segundo sábado do mês
de novembro.
Art. 2º. Na “Semana Estadual da Água” serão desenvolvidas atividades junto à sociedade, principalmente nas escolas públicas
do Estado, que priorizarão a política de economia do consumo
d’água e seu reuso, visando a conscientização da população
quanto a importância da conservação e de uso adequado dos
mananciais hídricos num Estado do semi-árido.
§ 1°. Ficará a cargo das Secretarias da Educação Básica e de Recursos Hídricos a programação da Semana Estadual da Água.
§ 2°. Através de Decreto o Chefe do Poder Executivo disciplinará a participação das Secretarias da Educação Básica e
Recursos Hídricos na organização das atividades da Semana
Estadual da Água.
Art. 3°. Durante a “Semana Estadual da Água” serão divulgados os dados relativos à situação das bacias hidrográficas
do Estado do Ceará.
Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 21 de novembro de 2000.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Hypérides Pereira de Macêdo
SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Antenor Manoel Naspolini
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

***

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere os incisos IV e VI, do art.
88, da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO a necessidade de institucionalizar, no
Estado do Ceará, um processo permanente de convivência
com o semi-árido, fortalecendo e dando suporte ao crescimento com inclusão social;
CONSIDERANDO a necessidade de criar uma estrutura
organizacional permanente, para a
coordenação do processo de planejamento e gerenciamento
das atividades de convivência com o semi-árido e com a
participação da sociedade civil;
CONSIDERANDO a necessidade de integrar o planejamento permanente de convivência com o semi-árido, ao plano
de desenvolvimento estadual;
CONSIDERANDO a necessidade de criar um sistema de
informações básicas, sobre convivência com o semi-árido,
abrangendo os aspectos climático, econômico, social, ambiental, tecnológico, infra-estrutura e território;
CONSIDERANDO a necessidade de manter um fluxo
regular de recursos com dotação orçamentária permanente; CONSIDERANDO a necessidade de assegurar uma
integração entre os órgãos, objetivando uma eficiência das
ações voltadas para a convivência com os efeitos do clima
semi-árido;
CONSIDERANDO a necessidade de propor, ao nível dos
diversos programas e projetos no Estado, a inclusão de instrumentos alternativos, contemplando ações de convivência
com o semi-árido;
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer a articulação, compatibilizando as ações da União, do Estado e dos
Municípios, voltadas para o convívio permanente com as
adversidades climáticas;
CONSIDERANDO a necessidade de desenvolvimento,
junto à sociedade, de um processo educacional que induza à
criação de mecanismos de redução da vulnerabilidade, para
a convivência com o semi-árido,
DECRETA:
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Art. 1º. Fica criado, em substituição a Comissão de Apoio
ao Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido do Ceará
– COMDECE, o Grupo de Articulação Interinstitucional
Permanente para Convivência e Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido (GRISA) constituído pelo titular da
Secretaria da Agricultura e Pecuária–SEAGRI, da Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH, da Secretaria da Saúde
– SESA, da Secretaria da Ciência e Tecnologia - SECITECE,
da Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional–SDLR,
da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo - SETE,
da Secretaria da Infra-estrutura - SEINFRA, da Secretaria da Ação Social – SAS, Secretaria do Desenvolvimento
Econômico – SDE, da Secretaria da Ouvidoria Geral e do
Meio Ambiente – SOMA, da Secretaria da Educação Básica
– SEDUC, da Secretaria Extraordinária de Inclusão e Mobilização Social – SIM, da Secretaria da Cultura – SECULT, da
Secretaria de Esporte e da Juventude – SEJUV, e da Secretaria
do Turismo – SETUR.
§ 1º. O Conselho gestor do Grupo de Articulação Interinstitucional Permanente para Convivência e Desenvolvimento
Sustentável do SemiÁrido (GRISA) terá um comitê de implementação e gestão composto pelo titular da Secretaria da
Agricultura e Pecuária–SEAGRI, da Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional – SDLR, da Secretaria de Recursos
Hídricos - SRH e da Secretaria da Ação Social – SAS.
§ 2º. A Coordenação do Grupo de Articulação Interinstitucional Permanente para Convivência e Desenvolvimento
Sustentável do Semi-Árido – GRISA, será exercida pelo
Secretário da Agricultura e Pecuária.
Art. 2º. Compete ao Grupo de Articulação Interinstitucional
Permanente para Convivência e Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido – GRISA:
a) definir as políticas, diretrizes estratégicas, prazos, responsabilidades e metas do Plano de Convivência com o Semi
– Árido;
b) fazer a mobilização funcional nos âmbitos, federal, estadual
e municipal, coordenar organização das formas de discussão
dos problemas do semi-árido;
c) sugerir ações, soluções e áreas prioritárias para o desenvolvimento do Plano;
d) analisar e opinar sobre ações e procedimentos a serem
adotados;
e) recomendar prioridades;
f ) propor e facilitar a integração das diversas organizações
cujas ações contribuam com o plano;
g) aprovar o Plano de Convivência com o Semi - Árido,
integrado com às políticas e ações setoriais;
h) definir as fontes de financiamentos e alocação de recursos;
i) definir critério para a seleção dos municípios prioritários
que participarão do Plano;
j) definir área geográfica (município) onde as ações deverão
ser desenvolvidas;
k) definir sobre a necessidade de concepção de programas,
projetos e ações;

l) autorizar a correção ou suspensão de ações;
m) implementar ações de emergência e contingência;
n) analisar, acompanhar e avaliar as ações para o desenvolvimento do semi-árido do Ceará.
Art. 3º. O Grupo de Articulação Interinstitucional Permanente para Convivência e Desenvolvimento Sustentável do
Semi-Árido – GRISA terá uma Secretaria Executiva, composta por 01 (um) coordenador e 12 (doze) membros, a serem
designados mediante Portaria do Secretário da Agricultura
e Pecuária.
Art. 4º. Para o desempenho de suas atribuições, o Grupo de
Articulação Interinstitucional Permanente para Convivência
e Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido - GRISA
contará com o necessário apoio da Secretaria da Agricultura
e Pecuária, cujos serviços são considerados relevantes, sendo
atribuída aos seus componentes a Gratificação prevista no
artigo 132, inciso IV combinado com o artigo 135 da Lei
nº 9.826, de 14 de maio de 1974, com valor a ser definido
na Portaria de designação de seus membros.
Parágrafo único. O servidor que perceber a Gratificação de
que trata o “caput” deste artigo, obrigar-se-á a cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 5º A Secretaria Executiva do Grupo de Articulação
Interinstitucional Permanente para Convivência e Desenvolvimento Sustentável do SemiÁrido, terá as seguintes
atribuições:
I - coordenar a elaboração, execução e monitoramento do
Plano Estadual de Convivência com o Semi-Árido;
II - elaborar o Plano Operativo dos Municípios, com base
nas ações desenvolvidas pelo Estado, em parceria com as
instituições públicas e a sociedade civil organizada, local;
III - coordenar a integração e a sincronização dos Programas
e Projetos voltados para redução das vulnerabilidades do
semi-árido cearense;
IV - articular os diversos órgãos envolvidos para execução
das ações de superação das dificuldades;
V - definir critérios de adesão e prioridade no atendimento
aos municípios a serem beneficiados pelo Plano;
VI - adotar as providencias necessárias à execução das ações
planejadas, assegurando o atendimento à população rural;
VII - elaborar projetos específicos para correção das vulnerabilidades locais, com monitoramento e acompanhamento
de sua execução;
VIII - identificar fontes de financiamento e buscar parcerias
solidárias;
IX - elaborar programas e projetos para captação dos recursos
disponíveis;
X - representar o Estado junto as instituições federais e
municipais;
XI - identificar o potencial no Estado, dos recursos naturais,
humanos, financeiros, institucionais e de infra-estrutura,
visando apoiar o processo de planejamento;
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XII - criar um sistema de informações básicas sobre vulnerabilidades do semi-árido, abrangendo os aspectos climático, econômico, sócioambiental, estrutural, territorial
e tecnológico;
XIII - elaborar o Plano de Comunicação e Marketing, em
articulação com a Secretaria de Governo.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em
especial o Decreto nº 24.775, de 29 de janeiro de 1998.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 12 de abril de 2005.

LEI Nº 12.274, DE 05 DE ABRIL DE 1994.
Altera a redação dos artigos que específica da
Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987,
acrescenta outros e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei;
Art. 1º. Acrescente-se ao artigo 9º o seguinte inciso:

Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

“XIV – baixar, por Portaria, as normas administrativas
necessárias ao estabelecimento dos prazos de validade
das licenças.”

Carlos Matos Lima
SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Art. 2º. O artigo 11 passa a vigorar com a seguinte redação:

Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

***
LEI Nº 11.482, DE 20 DE JULHO DE 1988.
Proíbe no âmbito do Estado do Ceará, o uso de
“sprays” que contenham clorofluorcarbono.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

“Art. 11. Estão sujeitas ao licenciamento ambiental as obras,
empreendimentos e atividades que, por suas características,
porte ou localização, estejam sujeitas à elaboração de Estudo
de Impacto Ambiental – EIA.
§ 1º. Estão também sujeitos ao licenciamento ambiental:
I - os loteamentos e os desmembramentos;
II - a instalação, ampliação ou modificação de uma fonte de
poluição ou de degradação ambiental;
III - a instalação de uma fonte de poluição ambiental em
prédio já construído.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

§ 2º. Constituirá objeto de Regulamento a enumeração de
fontes de poluição referida no “caput” deste artigo.

Art. 1°. Fica proibida a produção, comercialização e utilização, no Estado do Ceará de sprays que contenham clorofluorcarbono, e sua composição, ressalvando-se o uso deste gás
em refrigeração, até que surja produto não prejudicial para
o uso industrial nesta área.

§ 3º. O licenciamento de que trata esta Lei compreende as
seguintes licenças:
I – Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento
de atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos
nas fases de localização, instalação e operação, observados os
planos municipais, estaduais ou federais do uso do solo;
II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da
implantação, de acordo com as especificações constantes do
Projeto Executivo aprovado;
III - Licença de Operação, autorização, após as verificações
necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo
com o previsto nas licenças Prévia e de Instalação.

Art. 2°. O controle e fiscalização da proibição de que trata o
artigo anterior passam a ser atribuições da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.
Art. 3°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 20 de julho de 1988.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Sérgio Machado

***

§ 4º. As licenças Prévias, de Instalação e de Operação serão
outorgadas pela SEMACE, com observância dos critérios e
padrões estabelecidos em Regulamento, nas normas dele decorrente e, no que couber, nas normas e padrões estabelecidas
pela legislação federal pertinente, após ouvido o COEMA.
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§ 5º. A Licença Prévia será obrigatória para as atividades
sujeitas à elaboração e aprovação de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
– RIMA e facultativo nos demais casos.
§ 6º. Caberá ao Conselho Estadual do Meio Ambiente
– COEMA, por proposta da SEMACE, o estabelecimento
de critério que orientarão as decisões de que trata o parágrafo
anterior.”
Art. 3º. A Secretaria da Fazenda exigirá das pessoas físicas ou
jurídicas que desenvolvam atividades econômicas utilizadoras
de recursos ambientais e/ou potencialmente ou efetivamente
poluidoras, a apresentação de Licença de Instalação ou do
Parecer da SEMACE, para realizar o registro no Cadastro
Geral da Fazenda – CGF.
Parágrafo único. A Secretaria da Fazenda não concederá benefícios fiscais aos contribuintes que estão em débito com o meio
ambiente, ou seja, descumprirem permanentemente as medidas necessárias à preservação ou correção dos incovenientes e
danos causados pela degradação de qualidade ambiental.
Art. 4º. O artigo 12 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. Os conceitos de meio ambiente, degradação da
qualidade ambiental, poluição, poluidor, poluente e recursos
ambientais serão estabelecidos em Regulamento, observando
o disposto na Legislação Federal.”
Art. 5º. O Artigo 13 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. As pessoas físicas ou jurídicas que causarem poluição
das águas, do ar, do solo e do subsolo ou degradação ambiental de qualquer natureza, no território do Estado do Ceará,
infringindo as disposições desta Lei, do seu Regulamento e
das normas dele decorrentes, bem como da Legislação Federal
em vigor, ficam sujeitas as seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa (simples ou diária), de 10 (dez) a 1.000 (mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Estado do Ceará
- UFECE, na data da infração;
III - embargo;
IV - interdição definitiva ou temporária;
V - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público Estadual;
VI - perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos Estaduais de Crédito.
§ 1°. O Regulamento especificará as autoridades competentes
para aplicação das penalidades previstas neste artigo, assim
como o procedimento administrativo a ser adotado na imposição das mesmas.
§ 2°. As infrações desta lei, do seu Regulamento e das normas
dela decorrentes serão, a critério da SEMACE, classificadas

em leves, graves e gravíssimas, levando-se em consideração
as circunstâncias atenuantes e agravantes.
§ 3°. Ocorrendo a extinção da UFECE adotar-se-á, para os
efeitos desta Lei, o mesmo índice que a substituir.
§ 4°. As penalidades previstas nos incisos III e IV deste artigo
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos
I e II do mesmo artigo.
§ 5°. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
§ 6°. Na aplicação das multas de que trata o inciso II deste
artigo, serão observados os seguintes limites:
I - de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o valor nominal da UFECE
nas infrações leves;
II – de 101 (cento e uma) a 500 (quinhentas) vezes o valor
nominal da UFECE nas infrações graves;
III – de 501 (quinhentas e uma) a 1.000 (mil) vezes o valor
nominal da UFECE nas infrações gravíssimas.
§ 7º. Nos casos de reincidência, a multa (simples ou diária)
poderá ser aplicada pelo valor correspondente ao dobro da
anteriormente interposta.
§ 8°. Caracteriza-se reincidência quando o infrator cometer
nova infração, poluindo ou degradando o mesmo recurso
ambiental (ar, água, solo e subsolo) poluído ou degradado
pela infração anterior ou, ainda, não ter sanado a irregularidade constatada após o decurso no prazo concedido ou
prorrogado para sua correção.
§ 9°. Nos casos em que a infração for continuada, poderá a
autoridade competente impor multa diária nos mesmos limites e valores estabelecidos no parágrafo sexto deste artigo.
§ 10. A multa diária cessará quando corrigida a irregularidade, porém não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de sua imposição.
§ 11. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa
quando o infrator, por termo de compromisso aprovado pela
autoridade ambiental que aplicou a penalidade, se obrigar à
adoção de medidas específicas para cessar e corrigir a poluição
ou degradação ambiental.
§ 12. Cumprida as obrigações assumidas pelo infrator, a multa poderá ser reduzida em até 90% (noventa por cento).
§ 13. As penalidades de interdição, temporária ou definitiva,
será aplicada nos casos de perigo iminente à saúde pública
e, a critério da SEMACE, nos casos de infração continuada,
implicando, quando for o caso, na cassação ou suspensão das
licenças de que trata o artigo 2° desta Lei.
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§ 14. A penalidade de embargo será aplicada no caso de atividades, obras ou empreendimentos executados sem a necessária
licença ambiental ou em desacordo com a licença concedida,
quando sua permanência contrariar as disposições desta lei, do
seu Regulamento e das normas dela decorrentes.”

DECRETO Nº 21.882, DE 16 DE ABRIL DE 1992.

Art. 7º. No exercício da ação fiscalizadora, ficam assegurados
aos agentes credenciados da SEMACE e entrada a qualquer
dia e hora, e a permanência pelo tempo que se fizer necessário,
em estabelecimentos públicos ou privados.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe conferem os itens IV e VI do art.88
da Constituição Estadual,

§ 1º. Os agentes credenciados, quando obstados, poderão
requisitar força policial para o exercício de suas atribuições,
em qualquer parte do território do Estado do Ceará.
§ 2º. A Polícia Militar ou, na falta desta, a Polícia Civil
deverá atender de imediato a solicitação de reforço policial
feita pelos agentes credenciados da SEMACE.
Art. 8º. Os preços para análise dos pedidos das licenças de
que trata esta Lei, do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental, Relatório de Controle
Ambiental, assim como pela emissão de pareceres técnicos
e execução de serviços, serão estabelecidos por Portarias da
SEMACE.
§ 1º. Para estabelecimento dos preços, de que trata este
artigo, será utilizado a Unidade Fiscal do Estado do Ceará
– EFECE.
§ 2º. Ocorrendo a extinção da UFECE, adotar-se-á, para
os efeitos desta Lei, do seu Regulamento e das Normas dela
decorrentes, o mesmo índice que a substituir.
§ 3º. O produto da arrecadação dos preços de que trata este artigo
se constituirá receita da SEMACE e o seu Regulamento disporá
sobre os projetos em que o mesmo deverá ser aplicado, bem como
as isenções do pagamento dos mencionados preços.

Aprova o Regulamento da Superintendência Estadual do Meio ambiente e dá outras
providências.

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 21.325, de
15 de março de 1991, quanto à indispensável transparência
dos atos do Governo;
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, parágrafo único, do
Decreto nº 21.428, de 31 de maio de 1991, quanto à necessidade de se definir a competência dos órgãos integrantes da estrutura
organizacional da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
– SEMACE, e as atribuições dos respectivos dirigentes;
CONSIDERANDO, finalmente, que a regulamentação do
serviço público constitui instrumento que pode propiciar o
aumento da eficiência da administração pública, no esforço
contínuo de adequação dos modelos estruturais às políticas
e diretrizes da ação governamental;
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, na forma do anexo
que integra o presente Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
aos 16 de abril de 1992.

Art. 10. Não será renovada a licença de trânsito de veículos
em débitos de multas impostas por infração às disposições
legais ou regulamentares relativas à poluição ambiental.

CIRO FERREIRA GOMES
Manoel Beserra Veras
Marfisa Maria de Aguiar Ferreira

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

***

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 05 de abril de 1994.
CIRO FERREIRA GOMES
MARFISA MARIA DE AGUIAR FERREIRA

***

REGULAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
TÍTULO I
DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE – SEMACE
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CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO
Art. 1º. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente
– SEMACE, autarquia estadual criada nos termos da Lei
nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, e estruturada pelos
Decretos nºs. 21.428, de 31 de maio de 1991 e 21.657, de
20 de novembro de 1991, dotada de personalidade jurídica
de direito público, autonomia administrativa, financeira
e patrimonial, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente e órgão seccional integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, rege-se
por este Regulamento, pelas normas internas e a legislação
pertinente em vigor.
CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES
Art. 2º. São finalidades da SEMACE:
I – executar a Política Estadual de Controle Ambiental do
Ceará, dando cumprimento às normas estaduais e federais
de proteção, controle e utilização racional dos recursos
ambientais, procedendo, inclusive, a devida fiscalização e
monitoramento;
II – estabelecer os padrões estaduais de qualidade ambiental;
III – administrar o licenciamento de atividades poluidoras
e degradadoras do ambiente do Estado;
IV – estabelecer o zoneamento ambiental do Estado
do Ceará;
V – controlar a qualidade ambiental do Estado, mediante
levantamento e permanente monitoramento dos recursos
ambientais;
VI – adotas as necessárias medidas de preservação e conservação de recursos ambientais, sugerindo, inclusive ao Chefe
do Poder Executivo Estadual, a criação de áreas especialmente
protegidas como Unidades de Proteção Ambiental;
VII - exercer o controle das fontes de poluição, de forma a garantir o cumprimento dos padrões de emissão
estabelecidos;
VIII – aplicar, no âmbito do Estado do Ceará, as penalidades
por infração às normas de proteção ambiental, de âmbito
federal e estadual;
IX – baixar as normas técnicas e administrativas necessárias à
regulamentação da Política Estadual de Controle Ambiental,
mediante prévio parecer do Conselho Estadual do Meio
Ambiente – COEMA;
X – promover pesquisas e estudos técnicos do âmbito da
proteção ambiental, concorrendo para o desenvolvimento
da tecnologia nacional;
XI – desenvolver programas educativos que concorram para
melhorar a compreensão social dos programas ambientais;
XII – celebrar convênios, ajustes, acordos e contratos com
entidades públicas e privadas, nacionais ou internacionais,
para execução de atividades ligadas aos seus objetivos;
XIII – executar atividades correlatas de fiscalização e controle
ambiental definidos em lei.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
CAPÍTULO ÚNICO
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 3º. Derrogado pelo art. 1º do Decreto nº 25.688, de 24
de novembro de 1999.
TÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
CAPÍTULO I
DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR
Seção Única
Da Superintendência
Art. 4º. Compete à Superintendência, como órgão de Direção Superior:
I – definir e traçar diretrizes para o disciplinamento de atividades da Autarquia;
II – prestar contas, anualmente, da administração da SEMACE ao Tribunal de Contas do Estado, na forma da lei;
III – aprovar planos, projetos e programas elaborados pelo
corpo técnico da Autarquia;
IV – prover, na forma da lei, os cargos e funções, bem como
baixar quaisquer outros atos relativos à administração e
movimentação de pessoal da Autarquia;
V – encaminhar, mensalmente, à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, relatórios e informações
que permitam ao titular daquela pasta acompanhar as atividades da SEMACE;
VI – celebrar convênios, ajustes, acordos e contratos de interesse da SEMACE, com instituições públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, supervisionando sua execução;
VII – cumprir e fazer cumprir as disposições deste regulamento;
VIII – determinar a instauração de processos administrativos
no âmbito da SEMACE;
IX – receber citações quando a SEMACE for parte de atos
jurídicos.
CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORIAMENTO
Seção I
Da Procuradoria Jurídica
Art. 5º. Compete à Procuradoria Jurídica:
I – representar a SEMACE, em Juízo ou fora dele, na defesa
de seus interesses e de seu patrimônio, podendo receber
intimações de processos em que a Autarquia seja parte,
assistente ou oponente;
II – inscrever como Dívida Ativa da Autarquia, crédito decorrente de multas aplicadas por infração ambiental, e não
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recolhida no prazo devido, para fins de cobrança judicial através da propositura da competente Ação Executiva Fiscal;
III – ajuizar ação civil pública para apuração de danos causados ao ambiente estadual, com respaldo nas disposições da
Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, quando assim
se fizer necessário;
IV – elaborar contratos, convênios, acordos, ajustes e minutas
de atos normativos relativos à proteção ambiental;
V – assessorar a Superintendência e demais setores da Autarquia em matérias jurídicas de cunho ambiental, oferecendo
quando solicitada, pareceres administrativos;
VI – sugerir ao Superintendente da SEMACE as providências de natureza jurídica que lhe pareçam reclamadas pelo
interesse público e pela aplicação das normas vigentes;
VII – realizar audiências com os denunciados por infração à
legislação ambiental, objetivando a assinatura de termo de
compromisso para recuperação do ambiente degradado, sob
pena de aplicação das sanções previstas em lei;
VIII – acompanhar e compilar a legislação ambiental, nas
áreas de atuação legislativa da União, Estado do Ceará e
respectivos municípios;
IX – orientar, quando solicitada, a coletividade ou qualquer
outro órgão público ou privado, sobre os instrumentos legais
disponíveis para a defesa e proteção do ambiente natural
e/ou construído;
X – articular-se com a Procuradoria Geral do Estado, visando a uniformidade de tratamento nos assuntos jurídicos de
interesse da Administração Estadual.

VII – elaborar relatório mensal de acompanhamento das
atividades desenvolvidas pelos diversos Departamentos da
SEMACE, a partir de informações por estes prestadas;
VIII – manter a Superintendência e os Departamentos informados sobre o andamento de planos, programas e projetos
em execução e/ou negociação;
IX – identificar as oportunidades de projetos através do
Departamento Técnico, e mobilizar as Divisões que estejam
aptas a implementá-los;
X – coordenar o funcionamento e aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento e Controle de Projetos;
XI – planejar, coordenar, executar e avaliar programas de
treinamento e desenvolvimento, visando atender as necessidades da Autarquia, segundo orientação emanada pelo
Órgão Central da SEAD, a fim de proceder ações que visem
ao treinamento e desenvolvimento dentro de suas características peculiares e das finalidade a que se propõe, refletindo
a programação setorial;
XII – articular-se com o Órgão Central da SEAD;
XIII – subsidiar dados de levantamento das necessidades de
treinamento, para efeito da programação de treinamento e
desenvolvimento;
XIV – informar ao Órgão Central da SEAD sobre os planos e
projetos de Treinamento e Desenvolvimento para integrar-se
à programação anual;
XV – oferecer oportunidades aos servidores treinados
para aplicação de conhecimentos adquiridos ou da qualificação obtida.

Seção II
Da Assessoria de Planejamento e Coordenação

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

Art. 6º. Compete à Assessoria de Planejamento e Coordenação:
I – coordenar, a nível interno, as ações de organização dos
procedimentos administrativos, programáticos ou instrumentais, visando o aperfeiçoamento e à racionalização das
atividades e conseqüente aumento da eficiência das ações
da Autarquia;
II – elaborar manuais operacionais de normas e procedimentos, formulários e documentos referentes à análise de
avaliação, em consonância com as diretrizes traçadas pelo
órgão central de Autorização Administrativa da Secretaria
de Administração – SEAD;
III – promover a articulação com os Departamentos TécnicoAdministrativo-Financeiro e Procuradoria Jurídica, quando
da elaboração e formulação de planos, programas ou projetos
de interesse da SEMACE;
IV – compatibilizar planos, programas e projetos com as
disponibilidades orçamentária da Autarquia;
V – elaborar e acompanhar a programação operacional e a
financeira de desembolso, relativas às dotações orçamentárias,
inclusive programas e projetos especiais;
VI – orientar, coordenar e consolidar a proposta orçamentária da Autarquia, bem como as alterações que se fizerem
necessárias no decorrer de sua execução;

Seção I
Do Departamento Técnico
Art. 7º. Compete ao Departamento Técnico:
I – definir rotinas, coordenar, executar e controlar as ações,
projetos e pesquisas destinados à execução da política ambiental no Estado;
II – desenvolver planejamento participativo, coordenar,
supervisionar e controlar as atividades das Divisões Administrativas do Departamento;
III – orientar a execução de estudos e pesquisa pertinentes à
elaboração de programas e projetos de interesse ambiental.
Sub-Seção I
Da Divisão de Análises e Pesquisas
Art. 8º. Compete à Divisão de Análises e Pesquisas:
I – apoiar as demais Divisões do Departamento Técnico, no
que diz respeito às análises físico-químicas e bacteriológicas
em águas de despejos industriais e hospitalares;
II – monitorar e classificar as águas interiores e marinhas,
identificando as fontes de poluição;
III – monitorar a qualidade do ar, identificando as fontes
de poluição;

•460•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

IV – atender ao público no que diz respeito à realização de
testes laboratoriais;
V - desenvolver estudos, projetos específicos e pesquisas
voltados ao incremento das atividades da Divisão;
Sub-Seção II
Da Divisão de Licenciamento Ambiental
Art. 9º. Compete à Divisão de Licenciamento Ambiental:
I – licenciar as atividades industriais, minerárias, salineiras e
de aquicultura, sob as formas de Licença Prévia, de Instalação
e de Operação;
II – licenciar a implantação de loteamentos, analisando, com
rigor o aspecto de preservação dos recursos naturais;
III – licenciar a implantação de conjuntos habitacionais, enfatizando a análise do projeto e a proteção dos
recursos naturais;
IV – licenciar a operação de Estações de Tratamento de
Efluentes – ETE’s, originárias de atividades efetivamente
poluidoras, desenvolvidas no Estado;
V – emitir parecer técnico para construção civil, enfatizando
aquelas situadas na zona costeira ou em área de relevante
interesse ambiental;
VI – fiscalizar e controlar as atividades degradadoras do
ambiente;
VII – licenciar as atividades e/ou obras caracterizadas como
de significativo impacto ambiental, a exemplo das arroladas
pela Resolução nº 001/86 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA;
VIII – registrar todas as firmas comerciais que comercializam
agrotóxicos e afins, bem como as empresas prestadoras de
serviços fitossanitários que atuam no Estado;
IX – cadastrar os estabelecimentos, atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental;
X – desenvolver estudos e projetos específicos voltados para
o incremento das atividades da Divisão.
Unidade Única
Da Unidade de Estudos de Impacto Ambiental
Art. 10. Compete à Unidade de Estudos de Impacto Ambiental:
I – elaborar termos de referências para Estudos de Impacto
Ambiental – EIA e respectivo Relatórios de Impacto Ambiental – RIMA, exigidos pela SEMACE no processo de
licenciamento;
II – elaborar termos de referência para Planos de Conservação
Ambiental – PCA;
III – decidir, após criteriosa análise, sobre a necessidade de
determinar a realização de Estudo de Impacto em áreas de
interesse ecológico não contempladas pela Resolução nº
001/86, do CONAMA;
IV – analisar e emitir parecer técnico em Estudos de Impacto Ambiental – EIA e respectivos relatórios de Impacto
Ambiental – RIMA, e ainda, em planos de Conservação

Ambiental – PCA;
V – compor equipe multidisciplinar integrada por técnico
da SEMACE e/ou consultoria externa, para fins de análise
dos EIA’s/RIMA’s, submetido à análise da SEMACE para
fins de licenciamento;
VI – cadastrar os empreendimentos submetidos à apresentação de Estudo de Impacto Ambiental;
VII – desenvolver estudos e projetos específicos voltados para
o incremento das atividades da Unidade.
Sub-Seção III
Da Divisão de Educação Ambiental
Art. 11. Compete à Divisão de Educação Ambiental:
I - planejar e executar campanhas e conscientização sobre
problemas ambientais;
II – elaborar projetos educativos de cunho ambiental;
III – organizar conferências seminários, debates, simpósios, palestras, concursos, congressos e outros eventos
congêneres , voltados à difusão de uma maior conscientização ecológica;
IV – cadastrar, orientar, implantar e acompanhar a formação de Conselhos Municipais de Defesa do Ambiente
– CODEMA’s;
V – dar suporte educacional aos projetos desenvolvidos e/ou
aprovados pela SEMACE;
VI – planejar e orientar cursos e treinamentos para capacitação de recursos humanos nas comunidades, com vistas à
difusão de uma maior conscientização preservacionista;
VII – subsidiar a atuação das escolas publicas e privadas em
matéria de educação ambiental;
VIII – cadastrar entidades governamentais e não governamentais que atuam, direta indiretamente, na área e defesa
do ambiente.
Unidade Única
Da Unidade de Documentação e Informação
Art. 12. Compete à Unidade de Documentação e Informação:
I – manter sempre organizado e atualizado o serviço de
Documentação e Informação da Unidade;
II – controlar o acervo bibliográfico quanto às solicitações
de consultas formuladas;
III – manter intercâmbio com entidades congêneres sobre
publicação de boletins, revistas e livros técnicos;
IV - normatizar os trabalhos técnicos executados pela SEMACE, com vistas à sua publicação;
V - requisitar, tombar, classificar e catalogar material bibliográfico: livros, folhetos e publicações recebidos, utilizando
sistema, regra e norma da moderna técnica de Biblioteconomia;
VI - organizar e circular boletins bibliográficos das
novas aquisições da biblioteca, para conhecimento dos
servidores;
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VII – atender às consultas formuladas, prestando as informações necessárias diretamente na biblioteca e/ou através do
telefone (DISQUE NATUREZA);
VIII – promover, anualmente, o inventário de todo o acervo
bibliográfico;
IX - organizar e divulgar as publicações das SEMACE entre
os centros de documentação, bibliotecas especializadas e
instituições culturais e governamentais de todo o País e do
estrangeiro;
X – armazenar a legislação federal, estadual e municipal,
pertinente à proteção e defesa do ambiente.
Sub-Seção IV
Da Divisão de Proteção dos Recursos Naturais
Art. 13. Compete à Divisão de Proteção de Recursos
Naturais:
I – realizar estudos visando à implantação de Unidade de
Proteção Ambiental no território cearense;
II – fiscalizar ações predatórias contra a flora e a fauna, nas
Unidades de Proteção implantadas pelo Governo Estadual,
sob responsabilidade da SEMACE;
III – fiscalizar e monitorar áreas de preservação, no que se
refere à implantação de atividades salineiras, aqüicultura e
loteamentos;
IV – desenvolver estudos com vistas à definição do zoneamento ambiental do Estado, identificando áreas em processo
de degradação ambiental natural e/ou antrópica;
V – fiscalizar e emitir parecer técnico acerca da apuração
de denúncia de degradação ambiental em matérias de sua
competência;
VI – cadastrar as Unidades de Proteção Ambiental do
Estado, bem como as atividades e empreendimentos de
significativo impacto, a exemplo de atividades salineiras e
de aqüicultura.
Sub-Seção V
Da Divisão de Controle de Poluição Industrial
Art. 14. Compete à Divisão de Controle de poluição
Industrial:
I – fiscalizar e monitorar as atividades industriais do Estado,
com vistas ao controle das fontes poluidoras;
II – orientar os industriais quanto às técnicas de controle de
poluição disponíveis no mercado;
III – aferir índices de poluição sonora em estabelecimentos
industriais;
IV – cadastrar as indústrias implantadas no Estado;
V – elaborar estudos e projetos voltados ao controle da poluição industrial no Estado;
VI – analisar projetos e documentos outros, apresentando-os à SEMACE, para fins de licenciamento de

atividades industriais;
VII – manter atualizado o cadastro das indústrias licenaciadas.
Seção II
Do Departamento Florestal
Art. 15. Compete ao Departamento Florestal:
I – formular, coordenar, executar e fazer a Política Florestal
do Estado;
II – coordenar a fiscalização, o controle e fomento dos recursos florestais do Estado;
III – coordenar e fazer executar a implantação de Unidades
de Conservação no Estado;
IV – fomentar a pesquisa florestal no Estado do Ceará;
V – desenvolver o Plano de Manejo Florestal, inclusive definindo espécies florestais apropriadas;
VI – fomentar a implantação de Reservas Ecológicas
Particulares;
VII – incentivar a produção de mudas de essência florestais
características de nosso ecossistema;
VIII – administrar as Unidades de Conservação;
IX – cumprir e fazer cumprir as atividades técnicas administrativas afetas ao Departamento. Artigo acrescentado pelo art.
2º do Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro de 1998.
CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
Seção Única
Do Departamento Administrativo-Financeiro
Art. 16. Compete ao Departamento Administrativo-Financeiro:
I – gerir, condenar e supervisionar os assuntos relacionados
com a administração geral da Autarquia, compreendendo as
atividades de pessoal, material e patrimônio, contabilidade,
finanças e orçamento, em consonância com as diretrizes
estabelecidas pelo Órgão Central do Sistema;
II – manter o Superintendente informado, diariamente,
da posição financeira da Autarquia, através de documento hábil;
III – coordenar, controlar e orientar as atividades das Divisões
e Unidades que lhe são subordinadas;
IV – supervisionar as atividades e estabelecer rotinas nas
suas Divisões e Unidades vinculadas, de conformidade com
o órgão Central de Modernização da SEAD;
V – administrar as finanças da Autarquia, promovendo
a execução e controle contábil, orçamentário e extraorçamentário;
VI – executar outras atividades correlatas que lhe sejam
deferidas por lei ou delegadas pela Superintendência. Artigo
renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro de 1998.
Sub-Seção I
Da Divisão Adminsitrativa

•462•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

Art. 17. Compete à Divisão Administrativa:
I – coordenar, controlar e orientar todas as atividades inerentes aos trabalhos executados nas Unidades de Pessoal,
Material, Patrimônio e Serviços Gerais, em consonância com
as diretrizes do Órgão Central da SEAD;
II – cadastrar os veículos da SEMACE;
III – apresentar demonstrativos mensal sobre o custo operacional dos veículos;
IV – exercer o controle sobre motoristas;
V – acompanhar e atestar a execução de serviços de terceiros;
VI – diligenciar no sentido de que os veículos da SEMACE
se mantenham em plenas condições de funcionamento;
VII – controlar prazos para manutenção preventiva dos
veículos, aparelhos e equipamentos;
VIII – controlar o abastecimento de veículos;
IX – atender aos Planos de Viagens dos Diretores dos Departamentos da Autarquia, com visto do Superintendente;
X – proceder vistoria em veículos recolhidos;
XI – confeccionar mapas diários e o relatório mensal de
utilização dos veículos, demonstrando a quilometragem
percorrida e o combustível consumido;
XII – controlar o serviço xerográfico de interesse da SEMACE. Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de
20 de fevereiro de 1998.
Unidade I
Da Unidade de Pessoal
Art. 18. Compete à Unidade de Pessoal:
I- fornecer à Assessoria Jurídica informações necessárias a
instrução de processos administrativos e/ou judiciais;
II – organizar e manter atualizado fichário nominal de pessoal
da SEMACE, relativos a cargos efetivos e comissionados,
bem como a devida lotação por Unidade;
III – organizar e manter atualizadas as anotações funcionais
e financeiras dos servidores da SEMACE;
IV – elaborar a escala anual de férias dos servidores, em conformidade com as necessidades de trabalho das respectivas
Unidades Administrativas e as normas estabelecidas;
V – elaborar atos de concessão de diárias e ajudas de custos;
VI – controlar a freqüência dos servidores;
VII – elaborar folhas de pagamento, boletins de alteração e
recibos de pagamento de servidores;
VIII – informar processos de concessão de vantagem aos
servidores;
IX – averbar e expedir certidões de tempo de serviço;
X – manter arquivos de legislação e instruções oficiais sobre
pessoas, velando por sua observância;
XI – organizar a documentação quanto à admissão, exoneração, dispensa e demissão de ocupantes de cargos efetivos
ou comissionados;
XII – lavrar os atos relativos a pessoal e providenciar a publicação oficial;
XIII – coletar e arquivar atos, decretos e leis publicados no Di-

ário Oficial do Estado, relativos a servidores da Autarquia;
XIV – providenciar termos de posse e compromisso de
ocupantes de cargos comissionados e efetivos. Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro
de 1998.
Unidade II
Da Unidade de Serviços Gerais
Art. 19. Compete à Unidade de Serviços Gerais:
I – controlar a revisão técnica das máquinas e outros equipamentos, de forma periódica, de acordo com as diretrizes
traçadas no Plano Operativo;
II - fiscalizar a execução dos serviços de limpeza, conservação
e segurança das dependências da SEMACE;
III – fiscalizar, inspecionar e zelar pela conservação, manutenção, substituição e recuperação de instalações elétricas,
telefônicas, hidráulicas, máquinas e equipamentos;
IV – controlar vencimentos e contratos de manutenção e
conservação;
V – apresentar demonstrativos analíticos de custo operacional das atividades relacionadas com energia elétrica, água,
locação de máquinas, meios de comunicação, equipamentos
de escritório e outros, a cargo da SEMACE;
VI – controlar os serviços de portaria e vigilância da SEMACE, mantendo registros diários de irregularidade, deficiências
eventos porventura ocorridos, para informação ao Superior
imediato;
VII – controlar as chaves das dependências da SEMACE,
abrindo antes do inicio do expediente e fechando após o
seu encerramento;
VIII – organizar e controlar a escala de serviços dos serventes;
IX – controlar a transmissão de documentos oficiais;
X – receber, registrar e distribuir aos setores competentes
documentos destinados à SEMACE. Artigo renumerado pelo
art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro de 1998.
Sub-Seção II
Da Unidade de Material e Patrimônio
Art. 20. Compete à Unidade de Material e Patrimônio:
I – organizar e manter cadastro de material e de fornecedores;
II – manter catálogo de formulários e impressos padronizados
de uso no serviço publico estadual;
III – propor e controlar prazos de entrega de material;
IV – orientar, fiscalizar e controlar as atividades de guarda,
recebimento e distribuição de material;
V – organizar a documentação relativa a compras;
VI – escriturar material estocado no Almoxarifado;
VII – estabelecer estoques mínimos e máximos de material
de consumo;
VIII – certificar a existência física de material no Al-
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moxarifado;
IX – elaborar balancetes mensais de entrada e saída de
material;
X – realizar atividades necessárias à aquisição e fornecimento
de material indispensável ao funcionamento das Unidades
Administrativas da SEMACE;
XI – providenciar o registro dos bens móveis e imóveis da
SEMACE;
XII – efetuar tombamento de equipamentos instalados e
materiais permanentes da autarquia, afixando a respectiva
plaqueta de registro;
XIII – elaborar, anualmente, o inventário dos bens patrimoniais da SEMACE;
XIV – preparar a relação dos materiais que serão encaminhados à Comissão de Licitação, para efeito de ressuprimento;
XV – elaborar o relatório mensal detalhado do consumo de
material, para fins de controle do Órgão Central de Material
e Patrimônio da Secretaria de Administração. Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro
de 1998.
Sub-Seção III
Da Divisão de Finanças
Art. 21. Compete à Divisão de Finanças:
I – gerir e executar, através de suas Unidades, as atividades
de contabilidade e execução orçamentária, financeira e extraorçamentária;
II – preparar, de acordo com os Códigos de Contabilidade,
balancetes e outras demonstrações contábeis me expedi-los
nos prazos determinados;
III – emitir e/ou anular, quando necessários, empenhos,
ordens bancárias, cheques nominativos e outro documento equivalente;
IV – registrar e controlar o recebimento e a emissão de qualquer outro documento de natureza financeira, orçamentária
e extra-orçamentária;
V – oferecer subsídios a proposta orçamentária da Autarquia;
VI – fornecer ao Diretor do Departamento AdministrativoFinanceiro a posição financeira diária da Autarquia;
VII – desenvolver outras atividades relacionadas com a administração financeira, contábil e orçamentária, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Órgão Central do
Sistema. Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808,
de 20 de fevereiro de 1998.
Unidade I
Da Unidade de Contabilidade
Art. 22. Compete à Unidade de Contabilidade:
I – efetuar e controlar a digitação contábil, orçamentária e
extra-orçamentária da SEMACE;
II - verificar a exatidão e a regularidade das contas apresentas,
opinando quanto à legalidade das mesmas;
III – prestar informações e esclarecimentos a agentes fisca-

lizadores;
IV – atender, em tempo hábil, às determinações do Tribunal
de Contas;
V – encaminhar à Secretaria da Fazenda, mensalmente, prestação de contas dos processos de suprimentos de fundos;
VI - manter rigorosamente em dia os registros autênticos
que se tornem necessários, respeitando o sistema financeiro vigente;
VII – prestar assistência ao Chefe da Divisão de Finanças em
assuntos de sua competência;
VIII – promover a organização e o arquivo de toda a documentação contábil passível de auditoria interna e externa;
IX – manter atualizado o controle contábil dos bens patrimoniais da SEMACE;
X – elaborar o Balancete Geral da Autarquia, com os seus.
meses, conforme legislação vigente;
XI – elaborar, quando solicitado, relatórios e demonstrativos
contábeis;
XII – estudar e propor as alterações ou normas a serem
adotadas para a melhoria dos serviços contábeis da Autarquia, observadas as diretrizes do Órgão Central da SEAD.
Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20
de fevereiro de 1998.
Unidade II
Da Unidade de Tesouraria
Art. 23. Compete à Unidade de Tesouraria:
I – zelar pela guarda e transporte de valores, em espécie ou
cheques;
II - elaborar diariamente boletins de caixa e demonstrativos
de Saldos Bancários;
III – realizar depósitos bancários;
IV – receber e quitar crédito em favor da Autarquia;
V – pagar compromisso da Autarquia, sob autorização expressa do Superintendente;
VI – receber, diariamente, junto aos bancos que operam com
a Autarquia, documentos relativos à operações bancárias;
VII – receber documentos relativos a pagamentos e recebimentos,
verificando sua exatidão em decorrência das normas específicas;
VIII – emitir notas de pagamento – NP, Ordem de Pagamento – OP, cheques, coletando assinaturas de acordo com
as normas específicas;
IX – emitir Guias de Depósito – GD em decorrência da
devolução dos recursos recebidos por suprimento de fundos,
convênios e outros;
X – controlar a prestação de contas de projetos, convênios, acordos e ajustes de interesse da Autarquia. Artigo
renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20 de
fevereiro de 1998.
TITULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES
CAPÍTULO I
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DO SUPERINTENDENTE
Art. 24. São atribuições do Superintendente:
I – representar a SEMACE nos atos públicos e nas relações
com os diferentes setores da administração governamental,
instituições particulares e perante o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário;
II – representar a SEMACE perante os Órgãos da Administração Estadual, Federal e Municipal, pleiteando e defendendo seus interesses, fazendo-o, quando em juízo, através
de sua Procuradoria Jurídica;
III – autorizar o emprego das dotações orçamentárias de
acordo com a legislação em vigor;
IV – aprovar o planejamento, a organização e execução:
a)
da proposta orçamentária da SEMACE para o
exercício vigente, de acordo com os prazos estipulados em
lei, bem como as alterações orçamentárias quando se fizerem
necessárias;
b) das alterações de quadro de pessoal da Autarquia;
c) das alterações do Regulamento da SEMACE em situações
que justifiquem;
V – receber citações iniciais da SEMACE;
VI – designar o Chefe da Procuradoria Jurídica ou um advogado para representar a SEMACE em juízo ou fora dele;
VII – determinar a execução dos serviços técnicos e administrativos da Autarquia;
VIII – desempenhar outras atribuições determinadas pelo
Secretario do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20
de fevereiro de 1998.
CAPÍTULO II
DO ASSISTENTE DO SUPERINTENDENTE
Art. 25. São atribuições do Assistente do Superintendente:
I – dirigir, orientar, coordenar e supervisionar os trabalhos
do Órgão sob sua direção;
II – coordenar a pauta de trabalhos e audiências do Superintendente, assistindo-o em seus despachos;
III – proceder a análise e despachos de processos em tramitação na Autarquia, no que lhe compete;
IV – executar outros encargos compatíveis com sua função,
mediante delegação do superintendente. Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro de
1998.
CAPÍTULO III
DA ASSESSORIA DE IMPRENSA
Art. 26. São atribuições do Assessor de Imprensa:
I – planejar e coordenar a política de divulgação e promoção

da Autarquia, redigindo, interpretando e organizando os
programas de divulgação, para transmissão pelos veículos
de comunicação disponíveis:
II – assessorar a administração superior, em assuntos relacionados à divulgação da SEMACE;
III – redigir, editar e distribuir boletins, revistas relatórios e toda
espécie de publicação necessária à divulgação da SEMACE;
IV – contatar com representantes de diversos veículos de
comunicação, visando difundir assuntos de interesse da
SEMACE;
V – acompanhar o Superintendente em conferência, simpósios, seminários, recepções, quando solicitado e/ou servidores
do Órgão, objetivado realçar e manter a boa imagem da
Autarquia;
VI – executar outras atividades que lhe sejam determinadas
pelo Superintendente. Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro de 1998.
CAPÍTULO IV
DO ASSISTENTE TÉCNICO
Art. 27. São atribuições do Assistente Técnico:
I – secretariar as reuniões do Conselho Estadual do Meio
Ambiente, lavrando as atas respectivas e prestando informações sobre as matérias em pauta;
II – solicitar aos Conselheiros do COEMA esclarecimentos
necessários à correta lavratura da ata;
III – receber a correspondência e prepara-la para despacho
do Presidente do COEMA, que levará ao conhecimento e à
discussão do Colegiado;
IV – redigir, sob forma de Resolução, as decisões do Colegiado, as quais serão por estes aprovadas em redação final;
V – registrar, em livro próprio, as presenças dos Conselheiros;
VI – providenciar as publicações das decisões do COEMA;
VII – cumprir outros encargos que lhe forem atribuídos pelo
Superintendente e Presidente do COEMA ou Colegiado.
Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20
de fevereiro de 1998.
CAPÍTULO V
DO CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA
Art. 28. São atribuições específicas do chefe da Procuradoria
Jurídica:
I – assessorar o superintendente;
II – coordenar os trabalhos da Procuradoria Jurídica, distribuindo-os a aprovando os pareceres emitidos;
III – elaborar minutas de contrato, convênios e acordos;
IV – representar a SEMACE, em juízo, ou fora dele, por
delegação do Superintendente;
V – integrar Comissão de Inquérito, mediante indicação do
Superintendente;
VI – articular-se com o órgão jurídico da SDU, visando a
uniformidade jurídica;
VII – coordenar os trabalhos da Comissão de Licitação;
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VIII – manter um arquivo contendo a legislação e as normas
referentes à área de atuação da SEMACE;
IX – realizar outras atividades correlatas determinadas pelo
Superintendente. Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto
nº 24.808, de 20 de fevereiro de 1998.
CAPÍTULO VI
DO COORDENADOR DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Art. 29. São atribuições do Coordenador da Assessoria de
Planejamento e Coordenação:
I – assessorar o Superintendente nos assuntos referentes ao
planejamento, orçamento, à informática e modernização
administrativa;
II – emitir parecer, proferir despacho interlocutório e, quando
for o caso, despacho decisório, nos pareceres submetidos à
sua apreciação;
III – planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar,
supervisionar e controlar as atividades das áreas de sua
competência;
IV – organizar e manter atualizados os registros e controles
das ações da SEMACE, tendo em vista a sistemática de planejamento e controle definida pelo Sistema de Planejamento
e Orçamento do Estado;
V – apresentar, quando solicitado, relatório de suas atividades;
VI – executar outras atividades que lhe sejam determinadas
pelo Superintendente. Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro de 1998.
CAPÍTULO VII
DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO
Art. 30. São atribuições do Diretor de Departamento:
I – planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar as atividades das áreas que lhe são
subordinadas;
II – estabelecer instruções e normas de serviço no âmbito
do Departamento;
III – adotar e propor medidas para o aperfeiçoamento das
Unidades sob sua direção;
IV – apresentar mensalmente relatório das atividades do
Departamento;
V – autorizar a requisição de material permanente e de
consumo;
VI – promover reuniões periódicas com os servidores que
lhe são subordinados;
VII – aprovar a escala de férias dos servidores em exercício

na Unidade Administrativa sob sua direção;
VIII – propor ao titular do órgão a designação de seu substituto eventual.
IX – executar outras atividades que lhe sejam determinadas
pelo Superintendente. Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro de 1998.
CAPÍTULO VIII
DOS DIRETORES DE DIVISÃO
Art. 31. São atribuições do Diretor de Divisão:
I – assessorar aos superiores imediatos nos assuntos relacionados com as suas atribuições;
II – coordenar e dirigir as atividades e programas desenvolvidos pelas Unidades que lhes são subordinadas ou que
coordena;
III – emitir parecer e proferir despachos nos processos submetidos a sua apreciação;
IV – solicitar o material necessário à execução das atividades
desenvolvidas pelas Unidades que lhes são subordinadas;
V – controlar e conservar os bens patrimoniais sob sua responsabilidade;
VI – executar outras tarefas que lhes sejam determinadas pelos
seus superiores hierárquicos. Artigo renumerado pelo art. 3º
do Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro de 1998.
CAPÍTULO IX
DOS CHEFES DE UNIDADES
Art. 32. São atribuições do Chefe de Unidade e Serviço:
I – organizar, coordenar, executar e controlar as atividades
da respectiva Unidade ou Serviço;
II – assessorar o superior imediato nos assuntos relacionados
com suas atribuições;
III – propor ao superior hierárquico, anualmente, os programas
de trabalho de acordo com as diretrizes estabelecidos, bem
como acompanhar o desenvolvimento de sua execução;
IV – emitir parecer e proferir despachos nos processos submetidos à sua apreciação;
V – controlar e conservar os bens patrimoniais sob sua responsabilidade;
VI – executar outras tarefas que lhes sejam determinadas pelos
seus superiores hierárquicos. Artigo renumerado pelo art. 3º
do Decreto nº 24.808, de 20 de fevereiro de 1998.
TITULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 33. Os servidores da SEMACE poderão ser subordinados
a uma jornada de 30 e/ou 40 horas semanais de trabalho
observada a conveniência administrativa e legislação pertinente, devendo ser estabelecidas as correspondentes tabelas
de vencimentos. Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº
24.808, de 20 de fevereiro de 1998.
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Art. 34. Serão substituídos por falta e/ou impedimento:
I – o Superintendente, pelo Assistente do Superintendente,
por um Diretor de Departamento ou pelo Chefe da Procuradoria Jurídica, mediante designação oficial;
II – o Diretor do Departamento, por um Diretor de Divisão
da área, designados por Portaria do Superintendente;
III – O Chefe da Procuradoria Jurídica, por um dos Assessores Jurídicos, designados por Portaria do Superintendente;
IV – o Chefe de Divisão, por um dos integrantes da referida
Divisão, segundo a indicação do diretor do Departamento,
através de Portaria do Superintendente;
V – o Chefe da Unidade, por um servidor lotado na referida Unidade, designado por Portaria do Superintendente.
Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20
de fevereiro de 1998.
Art. 35. Os cargos de Superintendente, Assistente do Superintendente, Assessor de Planejamento e Coordenação,
Chefe da Procuradoria Jurídica, Diretores de Departamento,
deverão ser preenchidos por profissionais de nível superior.
Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto nº 24.808, de 20
de fevereiro de 1998.
Parágrafo Único. O Chefe da Procuradoria deverá ser um
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 36. O cargo de Superintendente, será preenchido por
profissional de nível superior, através de nomeação do Governador do Estado. Artigo renumerado pelo art. 3º do Decreto
nº 24.808, de 20 de fevereiro de 1998.
Art. 37. Os cargos de Assistente do Superintendente, do
Procurador Judicial, da Assessoria de Planejamento e Coordenação, de Diretor de Departamento e Diretores de Divisão,
serão preenchidos por atos do Superintendente, devendo
a nomeação recair em profissionais de nível superior, com
formação na área específica.
Art. 38. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos
pelo superintendente, a quem compete decidir quanto às
modificações, julgadas necessárias.

***

DECRETO Nº 24.808,
DE 20 DE FEVEREIRO DE 1998.
Altera o Regulamento da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, estabelecido pelo Decreto nº 21.882, de 16 de
abril de 1992, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, itens IV e VI, da
Constituição Estadual,
CONSIDERANDO disposto no Decreto nº 21.325, de 15
de março de 1991, e no art. 3º da Lei nº 11.809, de 22 de
maio de 1991;
CONSIDERANDO a necessidade de tornar a máquina
administrativa mais ágil e compatível com as necessidades e
interesses da coletividade;
CONSIDERANDO, finalmente, que se impõe o esforço
continuo de adequação de modelos estruturais dos órgãos e
entidades da Administração Pública às políticas e estratégias
da ação governamental.
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado o art. 3º do Regulamento da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, aprovado
pelo Decreto nº 21.882, de 16 de abril de 1992, que passa
a ter a seguinte redação:
“Art. 3º ................
III –ÓRGÃO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
4. Departamento Florestal
IV – ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
5. Departamento Administrativo – Financeiro
5.1. Divisão Administrativa
5.1.1. Unidade de Pessoal
5.1.2. Unidade de Serviços Gerais
5.1.3. Unidade de Material e Patrimônio
5.2. Divisão de Finanças
5.2.1. Unidade de Contabilidade
5.2.2. Unidade de Tesouraria”
Art. 2º. Fica incluído no Capítulo III do Regulamento da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, aprovado pelo Decreto nº 21.882, de 16 de abril de
1992, uma Seção II, sob o título “DO DEPARTAMENTO
FLORESTAL”, e nesta um artigo, que terá o n. 15, com a
seguinte redação:
“CAPÍTULO III
........
Seção II
Do Departamento Florestal
Art. 15. Compete ao Departamento Florestal:
I - formular, coordenar, executar e fazer a Política Florestal
do Estado;
II - coordenar e fiscalizar, o controle e fomento dos recursos
florestais do Estado;
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III - coordenar e fazer executar a implantação de Unidade
de Conservação no Estado;
IV - fomentar a pesquisa florestal no Estado do Ceará;
V - desenvolver o Plano de Manejo Florestal, inclusive definindo espécimes florestais apropriadas;
VI - fomentar a implantação de Reservas Ecológicas
Particulares;
VII - incentivar a produção de mudas de essências florestais
características do nosso ecossistema;
VIII - administrar as Unidades de Conservação; e
IX – cumprir e fazer cumprir as atividades técnicas administrativas afetas ao Departamento.”
Art. 3º. Ficam renumerados os arts. 15 a 38 do Regulamento
da Superintendência Estadual do Meio ambiente – SEMACE, aprovado pelo Decreto nº 21.882, de 16 de abril de
1992, que passam a ser os arts. 16 a 39.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 20 de fevereiro de 1998.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Adolfo de Marinho Pontes
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE

***
DECRETO Nº 25.688,
DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999.
Dispõe sobre a estrutura organizacional e distribuição de cargos de direção e assessoramento da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
(SEMACE) e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual; e
CONSIDERANDO as disposições da Lei n° 12.961, de 03
de novembro de 1999, que autoriza a reestruturação organizacional da Superintendência Estadual do Meio Ambiente
(SEMACE);
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 21.325, de
15 de março de 1991, e o art. 3° da Lei n° 11.809, de 22 de
maio de 1991;

CONSIDERANDO a necessidade de tornar a máquina
administrativa mais ágil e compatível com as necessidades e
interesses da coletividade;
CONSIDERANDO, finalmente, que se impõe o esforço
contínuo de adequação de modelos estruturais às políticas e
estratégias da ação governamental;
DECRETA:
Art. 1°. A estrutura organizacional básica e setorial da Superintendência Estadual do Meio Ambiente é a seguinte:
I - ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR
1. Superintendência
II - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
2. Secretaria Geral
3. Procuradoria Jurídica
4. Coordenadoria de Planejamento
5. Coordenadoria de Extensão e Educação Ambiental
III - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
6. Coordenadoria de Controle e Proteção Ambiental
6.1. Núcleo de Análise e Monitoramento
6.2. Núcleo de Controle Ambiental
7. Coordenadoria Florestal
7.1. Núcleo de Planejamento e Fomento
7.2. Núcleo de Cadastro e Extensão Florestal
7.3. Unidades Regionais de Conservação Florestal
IV - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
8. Coordenadoria Administrativo-Financeira
8.1. Núcleo de Recursos Humanos e Apoio Logístico
8.2. Núcleo de Contabilidade e Finanças.
Parágrafo único. Obedecida a legislação própria e os parâmetros estabelecidos neste Decreto, as competências das
unidades orgânicas integrantes da estrutura organizacional da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE)
e as atribuições dos respectivos dirigentes serão fixadas em
Regulamento, a ser aprovado por Decreto do Chefe do Poder
Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 2°. Os cargos de Direção e Assessoramento integrantes
da Estrutura Organizacional da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente (SEMACE) são os constantes no Anexo I
deste Decreto, criados Lei pela n° 12.961, de 03 de novembro
de 1999, com denominação e quantificação ali previstas.
Art. 3°. Os cargos de Direção e Assessoramento integrantes da
anterior estrutura organizacional da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente (SEMACE), são os constantes no ANEXO
II deste Decreto, autorizados a extinção na Lei n° 12.961, de
03 de novembro de 1999, ficando extinto no prazo de 30
(trinta) dias, a partir da publicação deste Decreto.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 24 de novembro de 1999.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Soraia Thomaz Dias Victor
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

ANEXO I
A QUE SE REFERE O ART. 2° DO DECRETO N.°
25.688, de 24 de novembro de 1999.
QUADRO RESUMO
SITUAÇÃO ATUAL CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (SEMACE)

***

SÍMBOLO

QUANTIDADE
01
07
06
10
06

DNS - 1
DNS - 2
DNS - 3
DNS - 1
DNS - 2
TOTAL

30

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS UNIDADES ORGÂNICAS
DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (SEMACE)
(SITUAÇÃO ATUAL)
UNIDADES ORGÂNICAS/CARGOS

SÍMBOLO

QUANTIDADE

Superintendente

DNS - 1

01

Assistente Técnico

DAS - 2

01

Coordenador da Secretaria Geral

DNS - 2

01

Assistente Técnico

DAS - 2

02

DNS - 2

01

DNS - 2

01

DNS - 2

01

Coordenador Coordenadoria de Proteção e Controle Ambiental

DNS - 2

01

Assistente Técnico

DAS - 2

01

Superintendência

Secretaria Geral

Procuradoria Jurídica
Coordenador da Procuradoria Jurídica
Coordenadoria de Planejamento
Coordenador da Coordenadoria de Planejamento
Coordenadoria de Extensão e Educação Ambiental
Coordenador Coordenadoria de Extensão e Educação Ambiental
Coordenadoria de Controle e Proteção Ambiental
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Núcleo de Análise e Monitoramento
Gerente do Núcleo de Análise e Monitoramento

DNS - 3

01

DNS - 3

01

Núcleo de Controle Ambiental
Gerente do Núcleo de Controle Ambiental
Coordenadoria Florestal
Coordenador da Coordenadoria Florestal

DNS - 2

01

Assistente Técnico

DAS - 2

01

DNS - 3

01

DNS - 3

01

DAS - 1

10

Coordenador da Coordenadoria Administrativo-Financeira

DNS - 2

01

Assistente Técnico

DAS - 2

01

DNS - 3

01

DNS - 3

01

Núcleo de Planejamento e Fomento
Gerente do Núcleo de Planejamento e Fomento
Núcleo de Cadastro e Extensão Florestal
Gerente do Núcleo de Cadastro e Extensão Florestal
Unidades Regionais de Conservação Florestal
Gerente da Unidade Regional de Conservação Florestal
Coordenadoria Administrativo-Financeira

Núcleo de Recursos Humanos e Apoio Logístico
Gerente do Núcleo de Recursos Humanos e Apoio Logístico
Núcleo de Contabilidade e Finanças
Gerente do Núcleo de Contabilidade e Finanças
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ANEXO II
A QUE SE REFERE O ART. 3° DO DECRETO N° 25.688, de 24 de novembro de 1999.
QUADRO RESUMO
SITUAÇÃO ANTERIOR
CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (SEMACE)

SÍMBOLO

QUANTIDADE

DNS - 1
DAS - 1
DAS - 2
DAS - 3
DNI - 1

01
06
10
07
04

TOTAL

28

RESOLUÇÃO Nº 07, DE 06 DE FEVEREIRO DE 1990.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no uso das atribuições que lhe confere
o item 10 do art. 2º da Lei nº 11.411, de 28
de dezembro de 1987,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir o Cadastro Técnico Estadual de Atividades e
Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório
de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de
serviços de consultoria sobre problemas ecológicos e, ainda, à
elaboração de projetos, fabricação, comercialização, instalação ou
manutenção de equipamentos, aparelhos e afins destinados ao
controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
Art. 2º. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE, a partir da publicação desta Resolução, somente
aceitará para fins de análise, projetos técnicos de controle
da poluição ou estudos de impacto ambiental, elaborados
por profissionais, empresas ou sociedades civis regularmente
registradas nos Cadastros Técnicos Federal de que trata a Resolução nº 01, de 13.06.88 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente e Estadual nos termos da presente Resolução.
Art. 3º. O prazo de validade do Registro é de 02 (dois) anos,

cabendo a pessoa física ou jurídica cadastrada a iniciativa do
pedido de renovação.
Art. 4º. O registro de que trata a presente Resolução é isento de
quaisquer ônus para a pessoa pleiteante ao cadastramento.
Art. 5º. Para fins de Cadastramento serão exigidos das pessoas
físicas e jurídicas interessadas tão somente os dados necessários a sua caracterização jurídica e responsabilidade legal,
bem como avaliação da capacidade técnica e da eficácia dos
produtos ou serviços oferecidos, dados esses a serem coletados
através de formulário próprio e, ainda, a comprovação do
Cadastramento junto ao IBAMA.
Parágrafo único. Responderá a declarante a qualquer tempo e sob
as penas de lei, pela veracidade das informações apresentadas.
Art. 6º. A inclusão de pessoas físicas e jurídicas no CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL não implicará, por parte da
SEMACE e perante terceiros, em certificação de qualidade,
nem juízo de valor de qualquer espécie.
Art. 7º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Adolfo de Marinho Pontes
PRESIDENTE DO COEMA

***
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PORTARIA Nº 044/2003,
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2002..
Designa servidor para exercer a função de Ouvidor da Superintendência Estadual do Meio
Ambiente e dá outras providências.
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. designar Maria José de Sousa Holanda, matrícula
000133-1-5 para exercer a função de Ouvidor da SEMACE.
Art. 2º Compete ao Ouvidor:
I – receber e analisar as manifestações dos usuários do serviço
da Ouvidoria da SEMACE;
II – providenciar o encaminhamento das manifestações
enviadas ao serviço de Ouvidoria;
III – acompanhar as providências adotadas e cobrar soluções,
no que tange aos assuntos levados ao conhecimento do
serviço de Ouvidoria, além de manter o usuário informado
dessas medidas;
IV – providenciar para que a Ouvidoria da SEMACE funcione como um canal permanente de comunicação rápida e
eficiente entre a SEMACE e a sociedade;
V – providenciar para que a Ouvidoria esteja estruturada
satisfatoriamente, com vistas ao atendimento às manifestações apresentadas, seja pessoalmente, por telefone, cartas ou
quaisquer outros meios eficientes de comunicação;
VI – garantir o equilíbrio harmônico e salutar na relação
entre SEMACE e a sociedade, atuando como mediador na
solução de divergências, buscando a satisfação do cidadão
assistido pelo serviço prestado por este Órgão;
VII – manter estreito relacionamento com os segmentos
sociais, de quem poderá colher subsídios para simular a
contínua melhoria da qualidade dos serviços prestados pela
SEMACE;
VIII – exercer todas as atividades próprias do Ouvidor com
transparência, imparcialidade, moralidade, legalidade, ética,
credibilidade e confiabilidade, pautando sempre seus atos nos
princípios norteadores da administração pública, adotando
sempre uma postura pedagógica, mediadora na administração
e resolução dos conflitos que se lhe forem apresentados;
IX – observar, atentamente, os princípios constitucionais e
a legislação vigentes no PAÍS, aplicáveis às suas atividades
de Ouvidor;
X – manter o Dirigente maior deste Órgão informado através
de relatórios circunstanciais das manifestações recebidas e seus
respectivos encaminhamentos, fornecendo assim diagnóstico
dos pontos de excelência deste Órgão, bem como os carentes
de aperfeiçoamento, seguido de sugestões para este;

XI – representar este Órgão junto à Secretaria da Ouvidoria
– Geral e do Meio Ambiente – SOMA, integrando o Programa “Ouvidores da Casa” e demais projetos e atividades
que necessitem da participação efetiva do Ouvidor.
Art. 3º. Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE, em Fortaleza, 11 de fevereiro de
2002.
Romeu Aldigueri de Arruda Coêlho
SUPERINTENDENTE
Registre-se, publique e cumpra-se.

***

PORTARIA Nº 189/2003,
DE 26 DE AGOSTO DE 2003.
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das
atribuições legais, especificamente das disposições do
art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 11.411, de 28 de
dezembro de 1987,
RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer normas de instrução e tramitação processuais e gestão documental necessárias à regulamentação dos
processos e atos administrativos no âmbito da SEMACE.
DA INSTRUÇÃO E TRAMITAÇÃO PROCESSUAL
Art. 2º. Os processos administrativos no âmbito da SEMACE
iniciar-se-ão de ofício ou a pedido de interessado.
Art. 3º. O requerimento inicial do interessado, salvo casos
em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por
escrito e conter os seguintes dados:
I - setor ou autoridade administrativa da SEMACE a que
se dirige;
II - identificação do interessado ou de quem represente;
III - telefone para contato e domicílio do requerente ou local
para recebimento de comunicações;
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de
seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.
§ 1º. O requerimento inicial do interessado não deverá ser
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protocolado quando não estiver presente toda a documentação necessária, de acordo com as listas de documentos ou
os manuais de procedimentos da SEMACE.
§ 2º. É vedada a recusa imotivada de recebimento de documentos, salvo pelo não atendimento ao parágrafo anterior,
devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.
Art. 4º. Os processos administrativos, após formados, tramitarão atendendo às seguintes formalidades:
I - a numeração das páginas contar-se-á a partir da capa do
processo, não devendo ser expressa nesta, nem na contracapa,
devendo ser efetuada com carimbo padrão no lado direito
superior de cada folha, no lado superior esquerdo, fazendo
constar o número do processo e a rubrica do responsável em
todas as folhas, conforme modelo do Anexo I;
II - anotação do encaminhamento e/ou recebimento do
processo na contracapa;
III - perfuração do caderno processual com a colocação de
dois colchetes.
§ 1º. É vedada a tramitação de processo que não atenda aos
requisitos elencados neste arquivo.
§ 2º. Cada setor é responsável pela numeração das páginas
por ele acostadas ao processo, devendo também proceder
com a conferência da numeração feita pelo setor remetente,
ao qual deverá ser devolvido o processo caso a numeração
esteja incorreta.
§ 3º. Constatado erro na numeração, deverá ser efetuada
correção numerando-se as folhas a partir do erro e, posteriormente, inutilizando-se o número substituído com dois traços
paralelos de forma que não se torne ilegível, certificando o
coordenador, com justificativa, a correção nos autos.
§ 4º. Nas folhas em branco e nos versos deve ser aposto um
carimbo com o dizer “EM BRANCO”.
§ 5º. Qualquer Informação via fax somente poderá ser anexada ao caderno processual através de cópia reprográfica, sendo
certificada a data de chegada e a origem pelo recebedor do
fax, que aporá sua assinatura.

instalação, operação, autorização para desmatamento, uso do
fogo controlado, autorização para transporte de produtos de
origem florestal, cadastro de produtos agrotóxicos, registro
de estabelecimento comercial de agrotóxico, consulta prévia,
mandados e intimações judiciais, recursos administrativos e
requerimentos funcionais e/ou qualquer outro documento
que se fizer necessário à abertura de procedimento específico
no âmbito da SEMACE.
§ 1º. Os documentos a serem anexados aos processos existentes não dependerão de novo número de protocolo, sendo
necessário somente seu encaminhamento especificado ao
setor onde se encontrar o processo, o qual procederá com
sua juntada e numeração.
§ 2º. A juntada de documento deve ser certificada em folha
de despacho, ficando consignado: data da juntada, tipo de
documento e rubrica de quem procedeu com a juntada, de
acordo com o Anexo II.
Art. 7º. As folhas de despacho deverão ser utilizadas quantas
forem necessárias, de forma que os informes nelas contidos
estejam em ordem cronológica em relação aos documentos
acostados posteriormente.
Art. 8º. Cada caderno processual não poderá exceder a 200
(duzentas) folhas, constando de um Termo de Encerramento,
conforme Anexo III.
§ 1º. Havendo necessidade de juntada de novos documentos
e/ou folhas de despacho excedente, deverá ser utilizada nova
capa, ainda que esta não receba o número do protocolo e,
em seguida, deverá ser elaborado um Termo de Abertura,
conforme Anexo IV, que dará início ao volume seguinte,
sobre o qual será dada seqüência à numeração do processo
principal.
§ 2º. A contracapa do processo principal (1º volume), bem
como a nova capa do 2º (segundo) volume, por constituírem
mera proteção das peças processuais, serão contabilizadas,
porém não serão numeradas.
Art. 9º. Os processos administrativos, após serem cadastrados,
deverão ser encaminhados ao Gabinete da Superintendência,
que efetuará o despacho de distribuição dos processos.

Art. 5º. Os processos anexados a outros deverão seguir a
ordem cronológica de cadastramento no Sistema de Protocolo Único - SPU, aplicando-se-lhe as regras do artigo
anterior sobre a numeração de folhas, dando continuidade
à numeração do processo principal no setor onde o mesmo
se encontra.

Art. 10. Nos processos administrativos em que constem
Licença, Autorização ou quaisquer documentos a serem analisados ou assinados pelo Superintendente, os Coordenadores
deverão confirmar previamente sua normalidade e correção
antes de encaminhá-los à Superintendência.

Art. 6º. Deverão ser protocolizados no SPU para composição de processo os documentos relativos à licença prévia,

Art. 11. Quando as providências adotadas se tratarem de
assinatura de licenças ou autorizações pelo Superintendente,
este encaminhará os processos administrativos aos respectivos
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Gerentes para que os mesmos encaminhem as licenças ou
autorizações por via postal ou através do Núcleo Gerencial
de Atendimento - NUGA, responsável por entregar ao interessado, que deverá certificar o recebimento em uma via.
Parágrafo único. As licenças/autorizações ambientais poderão, a pedido formal do interessado, ser enviadas por via
postal, com aviso de recebimento, que deverá ser anexado
ao processo.
Art. 12. Quando a providência a ser tomada tratar-se de
simples despacho interlocutório, o responsável pelo processo
administrativo deverá procedê-lo e efetuar a tramitação do
processo administrativo no prazo de até 48 (quarenta e oito
horas), salvo motivo de força maior.
Art. 13. Os processos administrativos em tramitação, anteriores a esta portaria, deverão adequar-se aos seus dispositivos,
a cargo das Coordenadorias nas quais estejam localizados,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
publicação desta norma.
DA GESTÃO DOCUMENTAL
Art. 14. Fica instituída a numeração consolidada de documentos expedidos, tais como declaração, certidão, parecer,
relatório, termo de compromisso, ofício, convênio, contrato,
auto de constatação, convocação, auto de infração, notificação, autorização para desmatamento, autorização para uso
controlado do fogo, Licença Prévia, Licença de Instalação,
Licença de Operação, sendo essa organização realizada pelo
Núcleo Gerencial de Atendimento - NUGA, o qual exigirá,
para fornecimento dos mesmos, o assunto, o nome do interessado e o número do processo a que se refere.
Art. 15. As cópias de documentos a serem anexados aos processos por seus interessados devem estar autenticadas ou, na
sua falta, deverá ser apresentado o original acompanhado de
cópia, a qual será autenticada para o uso interno da SEMACE exclusivamente por servidor público, que após conferir
a cópia certificará através de carimbo “conforme o original”,
em que constará seu nome, matrícula e assinatura, de acordo
com o modelo do anexo V.
Art. 16. Os documentos. emitidos pela SEMACE, tais como
licenças, pareceres técnicos, relatórios técnicos, autorizações,
termos de compromisso, que necessitem de retificação, deverão na via retificada conservar a numeração original, sendo a
via anterior conservada nos autos e nesta aposta um carimbo

com este dizer: “RETIFICADO - fls. ___”, de acordo com
o modelo do Anexo VI.
Art. 17. Entende-se por licença ambiental o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece
as condições, restrições e medidas de controle ambiental
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa
física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar,
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental.
Art. 18. As licenças ambientais devem ser expedidas
fazendo constar os dados pertinentes ao empreendedor,
atividade ou obra, o número do processo administrativo,
número do parecer técnico, prazo para a publicação da
concessão da licença e para a fixação da placa de identificação do local licenciado.
Art. 19. Entende-se por relatório técnico a narração escrita,
minuciosa e circunstanciada de todos os fatos ocorridos e/ou
dados colhidos numa inspeção ou visita técnica.
Art. 20. Entende-se por parecer técnico a opinião fundamentada sobre um empreendimento e/ou atividades, objeto
de um processo de licenciamento, consulta ou denúncia,
emitida por um ou mais técnicos, o que deverá ser submetido
a visto pelo respectivo Coordenador e, se for o caso, análise
do Superintendente.
Parágrafo único. O parecer técnico pode, em circunstâncias
específicas, conter informações típicas de um relatório técnico, fato que não o isentará de submissão à análise superior.
DA DISPOSIÇÃO FINAL
Art. 21. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Fortaleza, 26 de agosto de 2003
Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
SUPERINTENDENTE
Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE

***
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PORTARIA Nº 192/2003.

ANEXO I
JUNTADA
Nesta data faço a juntada a estes autos
do(a) ___________________________
constante(s) na(s) fls. ______________
Fortaleza, ____ de __________ de ____.
_______________________________
Nome do Servidor e Matrícula

ANEXO II
TERMOS DE ENCERRAMENTO
Aos ______ de ______ de ______ foi lavrado o
Presente Termo de Encerramento referente ao(s)
Processo(s) Administrativo(s) nº ____________
Constando o volume ______, das fls _______ às
Fls. ______.
_______________________________
Nome do Servidor e Matrícula

ANEXO III
TERMOS DE ABERTURA
Aos ______ de ______ de ______ foi lavrado o
Presente Termo de Abertura referente ao
Processo Administrativo nº ________________
_______ às _______, fls. ________ iniciando o
volume ______.
_______________________________
Nome do Servidor e Matrícula

ANEXO IV
AUTENTICAÇÃO – SEMACE
A presente fotocópia está conforme com a
original.
Fortaleza, ____ de _______________ de _____.
_______________________________
Nome do Servidor e Matrícula

ANEXO V
RETIFICAÇÃO
Retificado – fls. ________________________.

O SUPERINTENDENTE DA SEMACE, no uso das
atribuições legais que lhe confere a Lei nº 11.411, de
28.12.1987, com a redação dada pela Lei nº 12.274, de
05.04.1994; e
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 6.938, de
31.08.1981 c/c o Decreto Federal nº 99.274, de 06.06.1990,
a Lei Federal nº 9.605, de 12.02.1998 c/c Decreto Federal
nº 3.179, de 21.09.1999 e ainda,
Considerando a necessidade de disciplinar a adequação do
valor das multas ambientais aplicadas e a conversão de multa
simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação
da qualidade do meio ambiente;
Considerando a necessidade de instituir Comissão Recursal
no âmbito da SEMACE para decidir sobre matérias nesta
portaria estabelecidas,
RESOLVE:
Art. 1º. Constituir no âmbito da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente –SEMACE, uma Comissão Recursal
composta por 03 (três) MEMBROS efetivos, com igual
número de suplentes, todos com nível superior, nomeados
pelo Superintendente da SEMACE, da seguinte forma:
I - 01 (um) servidor oriundo da Coordenadoria de Controle
e Proteção Ambiental – COPAM;
II - 01 (um) servidor lotado na Coordenadoria Florestal
– COFLO;
III - 01 (um) servidor lotado na Procuradoria Jurídica
– PROJUR.
§ 1º. Os membros da Comissão Recursal serão nomeados
pelo prazo de 01 (um) ano, sendo permitida uma recondução
por igual período.
§ 2º. O Presidente da Comissão será indicado pelo Superintendente da SEMACE entre os membros efetivos que a
compõe.
Art. 2º. Compete aos membros da Comissão Recursal:
I – Examinar e decidir sobre recursos administrativos,
precedidos de apreciação jurídica, interpostos em face da
aplicação de penalidades por infrações previstas na legislação
ambiental;
II - Decidir sobre adequação de valores de multas aplicadas
pela SEMACE, bem como sua conversão em serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente; e
III - Decidir sobre o parcelamento de débito ambiental acima
de 18 (dezoito) parcelas, limitado a 36 (trinta e seis).
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Art. 3º. A comissão recursal reunir-se-á mensalmente ou
em caráter extraordinário com antecedência mínima de
48 (quarenta e oito) horas, e terá seus trabalhos iniciados
com a presença do Presidente ou seu suplente, quando
necessário, e de, no mínimo, metade dos membros efetivos
da Comissão.
§ 1º. A participação na Comissão Recursal é considerada
serviço público relevante, não cabendo nenhum tipo de
gratificação funcional.
Art. 4º. A Comissão Recursal decidirá, em 2ª e última instância, os recursos administrativos impetrados contra decisão
que indeferir defesa administrativa de auto de infração.
§ 1º. A petição do recurso administrativo, que deverá ser
protocolizado no prazo legal, indicará e se fará acompanhar
do seguinte:
I - nome do órgão e da autoridade administrativa a que se
dirige;
II - identificação do interessado, de seu representante legal
ou procurador constituído com procuração original;
III - número do Auto de Infração e do processo administrativo;
IV – endereço do requerente, ou local para recebimento da
notificação;
V – formulação do pedido, com exposição dos fatos e dos
seus fundamentos;
VI - cópia da decisão recorrida e do parecer jurídico de
fundamentação;
VII - apresentação de documentos de identificação, provas e
demais expedientes oferecidos pelo requerente.
§ 3º. O recurso administrativo é específico para cada auto
de infração, não cabendo uma única peça recursal para o
vergasto de vários autos.
§ 4º. O recurso administrativo deve ser dirigido à autoridade
que proferiu a decisão recorrida para que esta o encaminhe,
no prazo de até cinco dias, à Comissão Recursal.
§ 5º. O recurso administrativo só será conhecido quando
houver decisão administrativa da primeira instância.
Art. 5º. O autuado no exercício do seu direito de defesa
disporá dos seguintes prazos:
I - 20 (vinte) dias para oferecer defesa ou impugnação contra
auto de infração;
II – 20 (vinte) dias para interpor recurso administrativo de
decisão condenatória à Comissão Recursal.
§1º. Os prazos para apresentação de defesa e de recurso
administrativo começarão a ser contados a partir da data do
recebimento da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

§ 2º. Para os casos específicos de autuações referentes à poluição atmosférica e emissão de fumaça em desacordo com a
escala de Ringelmann, por veículo automotor do ciclo diesel,
o prazo para apresentação de defesa administrativa contarse-á da data da lavratura do auto de infração.
Art. 6º. Não sendo apresentada defesa ou recurso administrativo, o débito deve ser consolidado e a sua cobrança feita
através de cientificação oficial.
Art. 7º. A Comissão Recursal emitirá pareceres motivados e
conclusivos, redigidos de forma sucinta, determinando, de forma
clara, o objeto do recurso e os pontos em que se manifestam as
divergências entre a autuação e as alegações do recorrente.
Art. 8º. Não será admitida sustentação oral da parte recorrente ou de seu procurador na análise dos recursos.
Art. 9º. As decisões da Comissão Recursal serão tomadas por
maioria absoluta e serão transcritas na ata da sessão.
Art. 10. O interessado será cientificado oficialmente da
decisão do recurso pelos seguintes meios:
I - por via postal, com Aviso de Recebimento – AR;
II - pessoalmente, mediante entrega da notificação e certificação nos autos originais, ao próprio interessado, seu
representante legal ou procurador;
III - Por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado.
Art. 11. Caberá a SEMACE cientificar oficialmente o autuado de qualquer decisão tomada, assegurada a redução de
20% (vinte por cento) do valor do débito, desde que seja
pago em sua totalidade até a data do vencimento estabelecida
no Documento de Recolhimento Bancário.
Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento da multa, não
deve ser concedida a redução de 20% (vinte por cento) de
que trata o caput deste artigo.
Art. 12. Os pedidos de adequação do valor da multa aplicada ou de conversão em serviços de preservação, melhoria
e recuperação da qualidade do meio ambiente, poderão ser
formulados pela parte interessada, por meio de requerimento
próprio, ou por recomendação do Departamento Técnico
e/ou da Procuradoria da SEMACE, através de parecer.
Art. 13. No julgamento do pedido de adequação do valor da
multa a Comissão Recursal poderá decidir pela manutenção,
minoração, majoração do valor, cancelamento do Auto de
Infração ou arquivamento do processo.
§ 1º. Na decisão pela minoração ou majoração do valor da
multa, a Comissão Recursal deve obedecer o estabelecido nos
arts. 6º e 7º, do Decreto Federal nº 3.179/99.
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§ 2º. A Comissão Recursal ao decidir pela adequação do
valor da multa deve compatibilizá-la com os fatos que lhe
deram causa, levando em consideração volume, área, quantidade, espécie, localização e outras unidades de medida
pertinentes.
§ 3º. Nos casos em que o auto de infração for cancelado e a
infração efetivamente existir, deve ser lavrado um novo Auto,
adotando-se as providências que o caso exigir.
Art. 14. O autuado beneficiado pela conversão do valor
da multa em prestação de serviços, melhoria e recuperação
da qualidade do meio ambiente, ao cumprir as obrigações
assumidas em Termo de Compromisso, deve ter o débito
reconhecido como quitado.
§ 1º. O cumprimento das obrigações assumidas em face do
Termo de Compromisso será aferido através de parecer técnico motivado, baseado em relatórios periódicos conferidos
pelo autuado e vistorias/inspeções técnicas realizadas no local
do dano ou sobre o objeto da autuação.
§ 2º. Na hipótese do descumprimento de que trata o caput deste artigo, o valor da multa deve ser restabelecido,
atualizado monetariamente e deduzido o valor aplicado, se
devidamente comprovado pelo compromissário para fins
de cobrança.
Art. 15. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Romeu Aldigueri de Arruda Coelho
SUPERINTENDENTE

***

DECRETO Nº 26.805, DE 25 DE OUTUBRO 2002.
Declara monumento natural os Monólitos de
Quixadá situados no município de Quixadá e
adota outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o Art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual, tendo em vista o disposto nos Arts.
225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO os termos dos arts. 7°, I, 8°, IV e 12 da
Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e do art. 9º,
inciso VI, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981;
CONSIDERANDO a raridade e beleza cênicas de grande
valor ecológico e turístico dos campos de inselbergs existentes
na região de Quixadá;
CONSIDERANDO a riqueza natural que garante equilíbrio

ecológico ao Sertão Central face às intervenções antrópicas
e o desenvolvimento econômico na região;
CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da
população regional sobre a preservação da área pela sua
riqueza natural, paisagística e de consolidação de ações para
o seu uso sustentável;
DECRETA:
Art. 1º. Sob a denominação de MONÓLITOS DE QUIXADÁ, fica declarada Unidade de Conservação de Proteção
Integral do tipo Monumento Natural os campos de inselbergs situados no Município de Quixadá, sob as seguintes
coordenadas geográficas: Latitude Sul entre 04° 54’ e 05° 02’
e Longitude Oeste entre 38° 53’ e 39° 06’, conforme mapa
constante do ANEXO ÚNICO deste Decreto.
Art. 2º. A declaração de que trata o artigo anterior tem por
objetivos específicos:
I – preservar os inselbergs existentes pela sua raridade, singularidade e grande beleza cênica;
II - proporcionar à população regional métodos e técnicas
apropriadas ao uso do solo, de maneira a não interferir no
funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais e respeito às peculiaridades
histórico-culturais, econômicas e paisagísticas locais, com ênfase
na melhoria da qualidade de vida dessa comunidade;
III – ordenar o turismo ecológico, científico e cultural e as demais
atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental;
IV - desenvolver, na população regional, uma consciência
ecológica e conservacionista.
Art. 3º. No Monumento Natural Monólitos de Quixadá,
ficam proibidas as seguintes atividades:
I – a retirada ou desmonte dos campos de inselbergs, das formações rochosas, bem como a implantação de equipamentos
em suas estruturas naturais;
II - a realização de obras civis, de terraplenagem e a abertura de estradas bem como sua manutenção, quando essas
iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições
ecológicas dos campos de inselbergs;
III – a marcação, gravura, ou qualquer alteração da formação
natural dos monólitos;
IV – as demais atividades danosas previstas na legislação
ambiental.
Art. 4º. A exploração comercial de produtos, subprodutos
ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos
naturais, biológicos, cênicos, culturais ou da exploração da
imagem e visitações públicas estarão sujeitos às condições e
restrições estabelecidas no Plano de Manejo, conforme normas estabelecidas pela Superintendência Estadual do Meio
Ambiente – SEMACE, responsável pela administração da
unidade de conservação.

•477•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

Art. 5º. A gestão ambiental dos MONÓLITOS DE QUIXADÁ dar-se-á através de Conselho Consultivo, constituído
por representantes de órgãos e instituições estaduais e municipais, do Ministério Público Estadual, de organizações
não-governamentais, de veranistas e proprietários de imóveis
na área, de acordo com portaria a ser expedida pela SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
– SEMACE, cujo representante presidirá o Comitê.
Art. 6º. O licenciamento ambiental e fiscalização de que trata
este Decreto serão realizados pela SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE.
Parágrafo Único. Para fins de licenciamento ambiental a área
sob a qual estão situados os MONÓLITOS DE QUIXADÁ
é considerada zona rural.
Art. 7º. A inobservância das disposições contidas neste Decreto sujeitará os infratores às penalidades previstas nas Leis
Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e Estaduais
nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987 e nº 12.488, de 13
de setembro de 1995.
Art. 8º. Os estudos para o Plano de Manejo dos MONÓLITOS DE QUIXADÁ serão realizados no prazo de 120 (cento
e vinte) dias contados da publicação deste Decreto, prazo em
que também deverão ser baixadas as instruções normativas
que detalharão suas respectivas normas, em especial as contidas no art. 3° deste Decreto.
Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ,
em Fortaleza, aos 25 de outubro de 2002.
Benedito Clayton Veras Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Albert Brasil Gradvohl
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE OUVIDORIA
GERAL E DO MEIO AMBIENTE

***

DECRETO Nº 27.052, DE 22 DE MAIO DE 2003.
Institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional
- GTI que indica e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI da
Constituição Estadual, e:
CONSIDERANDO a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável das unidades de conservação: Parque
Nacional de Jericoacoara; e Áreas de Proteção Ambiental
de Jericoacoara, da Lagoa de Jijoca e de Canoa Quebrada
situadas, respectivamente, nos Municípios de Jijoca de Jericoacoara, de Cruz e de Aracati;
CONSIDERANDO a importância de integrar, de forma
harmônica, o desenvolvimento turístico das Unidades de
Conservação acima mencionadas;
CONSIDERANDO a conveniência de facilitar e agilizar
as ações e serviços públicos nos âmbitos Federal, estadual
e municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de solucionar impasses
relacionados a ações e intervenções que têm sido levados a
efeito nessas áreas, as quais, pela sua natureza e magnitude,
exigem, de imediato, uma articulação entre órgãos e entidades
das várias esferas de Governo;
CONSIDERANDO a responsabilidade do Governo de
Estado na promoção de ações ligadas ao bem-estar coletivo,
de forma a assegurar os interesse e anseios das comunidades
locais;
CONSIDERANDO a importância da regularização fundiária e da redelimitação das poligonais das referidas das
Unidades de Conservação.
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído um Grupo de Trabalho Interinstitucional – GTI com o objetivo de promover a gestão integrada
das ações e intervenções nas Unidades de Conservação: Parque Nacional de Jericoacoara, Área de Proteção Ambiental de
Jericoacoara, Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Jijoca
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e Área de Proteção Ambiental de Canoa Quebrada, e suas
áreas de influência, situadas respectivamente nos Municípios
de Jijoca de Jericoacoara, de Cruz e de Aracati, visando o
desenvolvimento sustentável.
Art. 2º. A coordenação e o apoio administrativo e logístico
do Grupo de Trabalho Interistintucional do GTI ficará sob a
responsabilidade do Gabinete do Governador, contando com
apoio técnico-administrativo dos demais órgãos e entidades
que o integram, tendo um Coordenador e um Assessor e sede
principal na Chefia do Gabinete do Governador.
Parágrafo único. São atribuições da Coordenação do GTI:
I - coordenar a operacionalização das decisões;
II - munir de informações os membros;
III - adotar medidas para viabilizar as ações;
IV - monitorar e avaliar a implantação das ações definidas;
V - preparar sistematicamente as reuniões;
VI - outras ações que lhe forem atribuídas

DECRETO Nº 27.461, DE 04 DE JUNHO DE 2004.
Dispõe sobre a criação da Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral denominada Monumento Natural das Falésias de
Beberibe, situada no município de Beberibe e
dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI,
da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art.
225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, no art. 8º da
Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981, no art. 9º,
inciso VI, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
e nos arts. 7º, inciso I, 8º, inciso IV, 12 e 22 da Lei Federal
nº 9.985, de 18 de julho de 2000; e,
CONSIDERANDO a necessidade de proteção e conservação
das formações naturais do litoral cearense;

Art. 3º. O Grupo de Trabalho Interinstitucional - GTI será
composto por representantes do Gabinete do Governador,
da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional - SDLR, da Secretaria da Ouvidoria-Geral e do Meio Ambiente -SOMA, da Secretaria do
Turismo - SETUR, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, do Instituto
do Desenvolvimento Agrário do Ceará - IDACE e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,
designados por ato do Governador do Estado, conforme
indicação dos titulares dos órgãos e entidades respectivos.

CONSIDERANDO a necessidade de preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica;

Art. 4º. O prazo de vigência do grupo de trabalho instituído por este Decreto será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado.

CONSIDERANDO a importância da preservação do meio
ambiente e do estímulo ao turismo responsável e da ordenação na ocupação do solo;

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETA:

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO
DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 22 de maio de 2003.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE

***

CONSIDERANDO a importância e fragilidade das formações geomorfológicas representadas pelas falésias, que
abrangem formações de barreiras e dunares, que abrangem
toda a extensão do litoral do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO a necessidade de propiciar o desenvolvimento sustentável dos distritos e vilas encravados sobre e
ao redor das falésias; e

Art. 1º. Fica criada a Unidade de Conservação Estadual de
Proteção Integral denominada MONUMENTO NATURAL
DAS FALÉSIAS DE BEBERIBE, localizada no Município
de Beberibe, no Estado do Ceará, com extensão de 31,29
ha(trinta e um hectares e vinte e nove ares), sob as seguintes
coordenadas: UTM; P1 - Lg 0600887 e Lt 9539032; P2 – Lg
0600573 e Lt 9539252; P3 - Lg 0600043 e Lt 9539816;
P4 – Lg 0599573 e Lt 9540251; P5 - Lg 0599288 e Lt
9540519; P6 Lg 0598822 e Lt 9540831; P7 - Lg 0598843
e Lt 9540640; P8 - Lg 0598879 e Lt 9540629; P9 - Lg
0598938 e Lt 9540581; P10 – Lg 0599024 e Lt 9540533;
P11 - Lg 0599111 e Lt 9540441; P12 - Lg 0599241 e
Lt 9540440; P13 - Lg 0599290 e Lt 9540406; P14 - Lg
0599314 e Lt 9540355; P15 - Lg 0599485 e Lt 9540216;
P16 - Lg 0599585 e Lt 9540081; P17 - Lg 0599618 e
Lt 9540017; P18 – Lg 0599765 e Lt 9539939; P19 - Lg
0599927 e Lt 9539653; P20 - Lg 0600090 e Lt 9539653;
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P21 - Lg 0600090 e Lt 9539599; P22 - Lg 0600120 e
Lt 9539490; P23 - Lg 0600197 e Lt 9539432; P24 - Lg
0600297 e Lt 9539331; P25 - Lg 0600397 e Lt 9539246;
P26 - Lg 0600526 e Lt 9539133; e P27 - Lg 0600798 e
Lt 9538975, conforme mapa constante do Anexo Único
deste Decreto.
Art. 2º. A criação do Monumento Natural a que se refere
este Decreto tem por objetivos:
I - proteger e preservar as falésias localizadas no Município
de Beberibe, bem como a zona de amortecimento, tendo em
vista sua beleza, importância e fragilidade;
II - assegurar o aproveitamento sustentável dos recursos naturais e da diversidade biológica da área e da circunvizinhança,
propiciando à população local o acesso a técnicas apropriadas
de uso e ocupação do solo;
III - ordenar e compatibilizar o aproveitamento econômico,
social, turístico e científico dos recursos naturais;
IV - desenvolver na população, residente ou não, a consciência ecológica;
V - promover o zoneamento da área, condicionando o uso
dos recursos naturais locais; e
VI - propiciar a recuperação de áreas degradadas.
Art. 3º. No Monumento Natural das Falésias de Beberibe é
admitido somente o uso indireto dos recursos naturais locais,
com exceção dos casos previstos em Lei, sendo expressamente
proibidas as seguintes atividades:
I - a retirada ou o desmonte das formações geomorfológicas
que compõem as falésias, incluindo a vegetação protetiva
e/ou circundante, natural ou não;
II - a construção ou a reforma, a realização de obras civis, de
terraplanagem, a abertura de vias ou o cercamento sobre as
formações geomorfológicas que compõem as falésias;
III - a marcação, gravura ou qualquer alteração humana sobre
a falésia, que descaracterize sua apresentação visual natural;
IV - a realização de competições, motorizadas ou não, que
envolvam movimentações de coisas e/ou de pessoas; e
V - as demais atividades danosas previstas na legislação ambiental ou em instrumento normativo específico.

presidido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente
-SEMACE, através de seu representante designado.
Parágrafo único. O Conselho Consultivo será integrado
por representantes de órgãos e entidades da administração
estadual, do Ministério Público Estadual e de organizações
da sociedade civil, representantes das comunidades atingidas diretamente pela criação do Monumento Natural, nas
quantidades, proporções e termos estabelecidos em Portaria
a ser expedida pela SEMACE.
Art. 6º. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas
que importem inobservância das disposições contidas neste
Decreto ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais
atributos naturais da unidade de conservação criada, bem
como às suas instalações e às zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os infratores às sanções previstas
em Lei, federal e estadual.
Art. 7º. Dentro do prazo de 90(noventa) dias serão realizados os estudos para zoneamento ambiental do Monumento
Natural das Falésias de Beberibe, fundamentado em plano
de manejo respectivo, quando a Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE, entidade responsável pela
sua administração, baixará a respectiva Instrução Normativa IN, estabelecendo o detalhamento das normas contidas neste
Decreto, em especial aquelas definidas nos arts. 3º e 4º.
Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DOESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, aos 04 de junho de 2004.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
José Vasques Landim
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA-GERAL
E DO MEIO AMBIENTE

***

Art. 4º. Em caso de não importar em dano aos recursos naturais, a exploração comercial de produtos, subprodutos ou
serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais, a exploração da imagem,
bem como a ordenação das visitações públicas, ficam sujeitos
a prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, de
acordo com às condições, restrições e limites indicados em
face do zoneamento e do plano de manejo, conforme normas
especificas editadas pela Superintendência Estadual do Meio
Ambiente - SEMACE, responsável pela administração do
Monumento Natural das Falésias de Beberibe.

O Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no
uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 2°, item 7,
da Lei n° 11.411, de 28.12.87, art. 2°, VII, do Decreto n.°
23.157, de 08.04.94;

Art. 5º. A gestão ambiental do Monumento Natural das
Falésias de Beberibe dar-se-á através de Conselho Consultivo

CONSIDERANDO que as unidades de conservação estaduais são de interesse comum de todos os cearenses;

RESOLUÇÃO Nº 14,
DE 28 DE OUTUBRO DE 1999.
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CONSIDERANDO que a proteção das espécies e a conservação de seus habitats é um dos objetivos de criação de
unidades de conservação;

e Adubos do D.P., prestará assistência e orientações aos interessados para a realização de todos os trabalhos concernentes
à conservação de solos.

CONSIDERANDO que a abertura de trilhas e estradas,
o trânsito de veículos, a emissão de poluição atmosférica e
sonora são atividades extremamente impactantes para a fauna
e flora silvestres dentro de seus ecossistemas, contrariando os
objetivos preservacionistas das unidades de conservação;

§ 2º. A assistência e orientação para práticas conservacionistas
serão fornecidas gratuitamente pela Divisão de Geologia,
Seção de Conservação do Solo e Adubos, do D. P.

RESOLVE:
Art. 1°. Determinar a proibição de atividades de competição e
eventos similares com veículos motorizados nas modalidades
de enduro, trail, rally, cross, trilha e outros dentro do território e seu entorno, num raio de 10 km (dez quilômetros),
das unidades de conservação estaduais.
Art. 2°. Fica a Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE e os Comitês Gestores das Unidades de Conservação responsáveis pela execução desta norma.
Art. 3°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Francisco de Queiroz Maia Júnior
PRESIDENTE DO COEMA

***

LEI Nº 2.242, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1953.
Estabelece prêmios aos agricultores que realizem serviços de conservação do solo.
O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono e promulgo e seguinte Lei.

Art. 3º. As glebas por prática concervacionista, uma vez
premiadas, não poderão fazer parte de concursos futuros.
Parágrafo único. O disposto no presente não se aplica às propriedades agrícolas premiadas no concurso para determinada
prática conservacionista, as quais poderão concorrer aos próximos concursos, desde que o façam para práticas diferentes.
Art. 4º. As propriedades que receberem assistência ou orientação da Divisão de Geologia, Seção de Conservação do Solo
e Adubos, do D.P. ficarão automaticamente inscritas no
primeiro concurso a se realizar, após o término dos trabalhos
conservacionistas nas mesmas realizadas.
Art. 5º. As propriedades cujas práticas conservacionistas não
tiverem assistência ou orientação da Divisão de Geologia,
Seção de Conservação do Solo e Adubos, do D.P., serão
inscritas mediante solicitação dos interessados, desde que os
trabalhos realizados se conformem com as normas técnicas
preconizadas pela mesma Divisão.
§ 1º. A solicitação a que alude este artigo deverá ser feita
por escrito e dirigida ao Secretário da Agricultura e Obras
Públicas, que ouvirá o agrônomo da respectiva zona.
§ 2º. As propriedades a que refere este artigo concorrerão
em igualdade de condições com aquelas que receberem
assistência do D.P.
Art. 6º. Quando houver necessidade de julgar um plano
de conservação do solo que reuna diversas propriedades
agrícolas, será facultado aos interessados concorrer como se
tratasse de uma única gleba.

Art. 1º. Fica instituído, na Secretaria da Agricultura e Obras
Públicas por intermédio da Divisão de Geologia, Seção de
Conservação de solo e Adubos, do Departamento de Pesquisas, concurso anuais destinados à concessão de prêmios
aos lavradores que realizarem serviços de conservação do solo
em suas propriedades agrícolas.

Art. 7º. Para os concursos de que trata esta Lei serão considerados serviços de conservação do solo as seguintes práticas:
a) culturas em nível;
b) culturas em faixa;
c) terraceamanto;
d) cordões em contorno;
e) adubação verde;

Art. 2º. Poderão concorrer aos concursos a que se refere esta
lei, os agricultores do Estado que tenham executado práticas
de conservação do solo em sus propriedades.

Art. 8º. Cada uma das práticas mencionadas no artigo anterior concorrerá isoladamente, razão por que serão 5(cinco)
as modalidades de qualificação.

§ 1º. A Divisão de Geologia, seção de Conservação do Solo

Art. 9º. O julgamento das práticas, conservacionistas será
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feito preliminarmente, por zonas, classificando-se as melhores
propriedades de cada zona para cada prática.
Art. 10. As propriedades, das diversas zonas, vencedoras em
cada prática, serão comparadas, entre si para que se venha a
obter a classificação final de cada prática.
Art. 11. O julgamento de cada prática nas diversas zonas
será feito por uma Comissão julgadora, composta de três
engenheiros-agronomos, designados pelo Secretario da
Agricultura e Obras Públicas.
Art. 12. A classificação final será feita por uma Comissão
Central Julgadora, composta do Chefe do Serviço Cientifico
da Divisão de Geologia e Conservação do Solo do D.P. e dos
assistentes das Seções pertencentes à mesma Divisão.
§ 1º. O processo para se obter a classificação final será o do cotejo direto entre os pesos dados pelas Comissões Julgadoras.
§ 2º. No caso de empate, a decisão será proferida após uma visita da Comissão Central Julgadora às referidas propriedades.
Art. 13. Para efeito de classificação final, as Comissões Julgadoras deverão enviar os respectivos laudos de Julgamento,
dentro do prazo marcado pelo Secretário da Agricultura e
Obras Públicas.
Parágrafo único. Nos laudos de julgamentos a que se refere
este artigo, deverão figurar obrigatoriamente:
a) Nome da propriedade agrícola;
b) Nome do proprietário;
c) Localização;
d) Área em hectares;
e) Espécies vegetais cultivadas e respectivas áreas por elas
ocupadas na propriedade;
f ) Práticas conservacionistas adotadas e respectivas áreas;
g) Perfeita identificação da gleba ou das glebas protegida;.
h) Relatório completo sobre os serviços realizados de conservação do solo;
i) Peso final obtido na prática a ser julgada.
Art. 14. As propriedades assistidas ou orientadas pela Divisão
de Geologia, Seção de Conservação do Solo e Adubos, do
D.P., que não respeitarem as normas técnicas preconizadas
pela referida Divisão, serão eliminadas do concurso.
Art. 15. Os serviços de conservação serão apreciados segundo
a sua perfeição, que será computada objetivamente de acordo
com uma escala variável de 1 a 10 pontos, que, para esse feito,
constitui o fator de perfeição.
Art. 16. O número de hectares beneficiados pela prática conservacionista multiplicado elo fator de perfeição, e dividido
pela área total da propriedade, dará o quociente, que será o
PESO para a classificação.

Art. 17. Ao PESO, serão adicionados os valores 2, 3, 4 e 5, correspondentes respectivamente às seguintes áreas trabalhadas:
De 20 a 50 hectares.........................................................2
De 51 a 100 hectares.......................................................3
De 101 a 150 hectares.....................................................4
De mais de 150 hectares...................................................5
Art. 18. Os prêmios em dinheiro de acordo com as dotações orçamentarias, serão divididos em parcelas correspondentes às diversas práticas, de conformidade com os
seguinte critério:
a - terraceamento........................................................40%
b - culturas e faixas.....................................................20%
c - condições em contorno..........................................20%
d - culturas em nível...................................................15%
e - adubação verde.........................................................5%
.
Art. 19. O total destinado à prática do terraceamento será
distribuído da seguinte forma:
1º lugar.......................................................................40%
2º lugar.......................................................................30%
3º lugar......................................................................10%
4º lugar.........................................................................5%
5º lugar.........................................................................5%
Do 6º ao 10º lugar, cada..............................................2%
Art. 20. O total destinado à prática de culturas faixa será
distribuído da seguinte forma:
1º lugar.......................................................................30%
2º lugar.......................................................................25%
3º lugar........................................................................15%
4º lugar........................................................................10%
5º lugar........................................................................10%
Do 6º ao 10º lugar, cada...............................................2%
Art. 21. O total destinado à pratica de cordão em contorno será distribuído na mesma proporção do fixado para as
culturas e faixa.
Art. 22. O total destinado à prática de culturas em nível, será
distribuído da seguinte forma:
1º lugar........................................................................35%
2º lugar.......................................................................20%
3º lugar........................................................................15%
4º lugar.......................................................................10%
5º lugar ......................................................................10%
Do 6º ao 10º lugar, cada...............................................2%
Art. 23. O total destinados à prática de adubação verde será
distribuído na mesma proporção do fixado para a prática de
culturas em nível.
Art. 24. Os casos omissos na presente lei serão resolvidos
pelo Secretario da Agricultura e Obras Públicas que para
isso baixará instruções.
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Art. 25. As classificações finais dos concursos serão submetidas à aprovação do Secretario da Agricultura e Obras Públicas, a quem compete a concessão dos respectivos prêmios.
Art. 26. Esta lei estará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 24 de dezembro de 1953.
Raul Barbosa
Plácido Aderaldo Castelo
Carlos Barbosa

***

LEI Nº 10.147, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1977.
Dispõe sobre o disciplinamento do uso do solo
para proteção dos recursos hídricos da Região
Metropolitana de Fortaleza – RMF – e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. O Sistema de Disciplinamento do Uso do Solo para
proteção das mananciais, cursos, reservatórios de água e demais recursos hídricos da Região Metropolitana de Fortaleza
– RMF, passa a ser regido na forma prevista nesta lei.
Parágrafo Único. O sistema de disciplinamento do uso do
solo de que se trata este artigo compreende os órgãos e entidades da Administração Estadual, que, nos termos desta lei
e da legislação em vigor, exercem atividades normativas de
controle e de fiscalização nas áreas de proteção dos mananciais, cursos, reservatórios de água e demais recursos hídricos
da Região Metropolitana da Fortaleza – RMF.
TÍTULO II
DO USO DO SOLO
CAPÍTULO I
DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO
Art. 2º. Ficam declaradas áreas de proteção, e como tais sujeitas a restrições de uso, as referentes aos mananciais, cursos,

reservatórios de água e demais recursos hídricos existentes na
Região Metropolitana de Fortaleza – RMF.
Parágrafo único. As áreas de proteção referidas neste artigo
corresponderão, no máximo, as de drenagem relativas aos
respectivos cursos, reservatórios de água, mananciais e demais
recursos hídricos.
Art. 3º. Nas áreas de proteção, deverão ser estabelecidas áreas
ou faixas de 1ª e 2ª categorias, caracterizadas por restrições
decrescentes de uso.
Parágrafo único. As áreas ou faixas de 1ª categoria, sujeitas a
maior restrição, abrangerão inclusive o corpo de água e, nos
seu limites, terão inicio as áreas ou faixas de 2º categoria.
Art. 4º. As áreas ou faixas de 1ª e 2ª categorias deverão ser
delimitadas por legislação complementar, observando-se o
uso preponderante e as peculiaridades de cada recurso hídrico
e visando a disciplinar o uso do solo a fim de:
I - Assegurar perfeito escoamento das águas pluviais das
bacias hidrográficas;
II - Exercer ação preventiva contra a erosão e o conseqüente
assoreamento;
III - Impedir o acesso superficial e subsuperficial de poluentes
aos corpos d’água;
IV - Proteger e fomentar a cobertura vegetal.
Art. 5º. Nas áreas de proteção, o licenciamento de atividades
industriais, comerciais, recreativas, ou de prestação de serviços, e a aprovação de projetos de loteamento, arruamentos,
edificações, obras públicas ou particulares, reformas ou
ampliações de edificações existentes, por quaisquer órgãos,
dependerão de aprovação prévia de Autarquia Metropolitana
de Fortaleza – AUMEF, após parecer favorável da Superintendência do Desenvolvimento do Estado do Ceará – SUDEC,
sem prejuízo das demais competências, estabelecidas na
legislação em vigor para outros fins.
§ 1º. O licenciamento de atividades e a aprovação de projetos mencionados neste artigo ficarão sujeitos às seguintes
exigências:
I - destinação e uso de área a ser ocupada, caracterizadas e
expressos nos projetos e documentos submetidos à aprovação;
II - apresentação nos projetos, de solução adequada para coleta, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, líquidos e
gasosos, produzidos pelas atividades a serem desenvolvidas;
III - apresentação, nos projetos, de solução satisfatória
quanto aos problemas de erosão e de escoamento das águas
pluviais.
§ 2º. A AUMEF e a SUDEC poderão estabelecer os requisitos
necessários à implantação das obras referidas no caput deste
artigo e inclusive acompanhar sua execução.
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Art. 6º. Os órgãos da administração direta ou indireta do
Estado e dos Municípios que integram a Região Metropolitana de Fortaleza, notadamente as empresas fornecedoras de
energia elétrica e água, antes de procederem ao licenciamento
da atividade ou a aprovação de projetos, a que se refere o art.
5º desta Lei, deverão exigir a apresentação de documentos
comprobatórios da aprovação prévia da AUMEF, sob pena
de nulidade dos seus atos.
Art. 7º. Na elaboração, implantação e adequação dos planos de urbanização e desenvolvimento a serem executados
na Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, deverá ser
observado o disposto nesta Lei.
§ 1º. Em cada área de proteção, a AUMEF aplicará as
medidas necessária a adaptar as urbanizações, edificações e
atividades existentes às disposições desta Lei.
§ 2º. As urbanizações, edificações e atividades existentes,
anteriormente a esta Lei, gozarão do prazo adequado para se
adaptarem às suas exigências ou procederem sua transferência
para outro local e, na impossibilidade de o fazerem, serão
supridas mediante indenização ou desapropriação.
§ 3º. A execução de planos de urbanização, de iniciativa de
órgãos estaduais e das Prefeituras dos Municípios que integram a Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, localizados
nas áreas de proteção, dependerá de aprovação da AUMEF,
condicionada à anuência da SUDEC.
Art. 8º. Devem ser declaradas Setores Especiais, por legislação
complementar, as áreas problemas.
Parágrafo único. Consideram-se áreas problemas, para os
efeitos desta Lei, as áreas alagadas ou sujeitas a inundações,
ou a erosão, cujo uso inadequado põe em risco o Recurso
Hídrico adjacente, ou possa causar transtorno à coletividade, bem como aquelas situadas na Região Metropolitana
de Fortaleza que tenham sido ou venham a ser declaradas
de utilidade pública, para fins de desapropriação, e que se
destinem à Preservação Paisagística.
CAPITULO II
DAS RESTRIÇÕES
Art. 9º. Nos terrenos situados nas faixas ou áreas de 1ª categoria e nos Setores Especiais não serão admitidos movimentos
de terra, inclusive empréstimo ou bota–fora, a menos que se
destine ao controle de cheias, regularização de vazão, proteção
de mananciais e para melhor utilização das águas, conforme
os usos preponderantes estabelecidos, devendo em tais casos
ser solicitada, previamente, a autorização da AUMEF após
parecer favorável da SUDEC.
Art. 10. Nas parcelas restantes da bacia, as obras que exijam

movimentação de terra deverão, sem prejuízo de outras exigências, ser executadas segundo projetos que não impliquem
no alargamento de outras áreas, que assegure proteção aos
locais preferenciais de escoamento e impeça o assoreamento
dos corpos de água, a ser aprovado pela AUMEF, após parecer
favorável da SUDEC.
Art. 11. Nas áreas de proteção e nas parcelas restantes de cada
bacia nas áreas não loteadas, o desmatamento e a remoção
indispensável da cobertura vegetal observada a legislação em
vigor, só serão permitidos mediante a aprovação da SUDEC,
após parecer favorável da AUMEF, nos seguintes casos:
I - para implantação de obras, serviços e edificações admitidos nesta lei;
II - para exploração agrícola, florestamento e reflorestamento,
extração vegetal, em regime de utilização racional, ou para
substituição por vegetal com finalidades paisagísticas, econômicas ou de proteção.
Art. 12. Na prática de atividades relativas à exploração
agrícola, ao florestamento, ao reflorestamento e à extração
vegetal, além do que prescreve a legislação federal, deverão
ser observadas as normas de proteção e conservação do solo
definidas pela SUDEC.
Art. 13. No território da Região Metropolitana de Fortaleza
– RMF, nenhum recurso hídrico poderá ser aterrado sem
prévia autorização da Assembléia Legislativa, fundamentada
em parecer favorável da SEDUC e AUMEF, acompanhada
de mensagem do Chefe do Poder Executivo.
Art. 14. Nas áreas ou faixas de 1ª categoria, que abranjam
águas destinadas ao abastecimento público, somente serão
permitidos serviços, obras e edificações indispensáveis ao uso
e aproveitamento dos respectivos recursos hídricos, desde que
não coloquem em risco a qualidade da água, mediante autorização da AUMEF após parecer favorável da SUDEC.
Art. 15. Apenas serão permitidos, nas áreas ou faixas de 1ª
categoria, os seguintes usos e atividades:
I - pesca;
II - exploração agrícola sem uso de defensivos ou fertilizantes;
III - excursionismo;
IV – natação;
V - esportes náuticos;
VI - outros esportes ao ar livre.
Parágrafo único. Poderá ser permitida a construção de ancoradouros de pequeno porte, rampas para lançamento de barcos,
pontões de pesca, tanques para piscicultura, equipamentos
destinados ao campismo e outras formas de lazer, devendo
os projetos de tais obras merecem a aprovação prévia da
AUMEF, após manifestação favorável da SUDEC.
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Art. 16. Os equipamentos referidos no parágrafo único do
artigo anterior, poderão ser construídos e explorados pelo
poder público ou por particulares.
Art. 17. As áreas ou faixas de 1ª categoria poderão ser computadas no cálculo de áreas livres em loteamentos, excluindo-se
os respectivos corpos de água.
Art. 18. Nas faixas ou áreas de 1ª e 2ª Categorias é proibido
a disposição de resíduos sólidos coletados pelos Serviços de
Limpeza Pública, bem como o lodo resultante dos processos
de tratamento dos sistemas públicos e particulares.
Art. 19. Os efluentes de esgotos sanitários, oriundos dos
equipamentos de lazer, localizados nas faixas ou áreas de
1ª Categoria, deverão ser encaminhados à rede coletora do
sistema público.
Parágrafo único. Em caso de área ainda não servida pelo Sistema Público de Esgoto, tais efluentes deverão sofrer processo
de tratamento e destino final sanitariamente satisfatório,
previamente aprovado pela SUDEC.
Art. 20. Os Setores Especiais, quanto ao uso do solo, destinam-se prioritariamente a parques, envolvendo atividades
ligadas à prática de recreação e ao lazer.
Art. 21. Nas faixas ou áreas de 2ª Categoria, observadas as
restrições impostas por esta Lei, poderão ser permitidos os
seguintes usos:
I - residencial;
II - industrial;
III - institucional;
IV - comercial e de serviços;
V - recreativo;
VI - exploração agrícola;
VIII - extração vegetal, florestamento e reflorestamento.
Art. 22. Nas áreas ou faixas de 2ª Categoria, somente serão
permitidos loteamentos, edificações, reformas e ampliações,
para quaisquer dos fins enumerados no artigo anterior, se
satisfizerem os seguintes requisitos, sem prejuízos das demais
exigências legais:
I - em cada lote, deve permanecer, obrigatoriamente, sem
pavimentação e sem impermeabilização, uma extensão de
terreno não inferior a 50% (cinqüenta por cento) da área
total do lote;
II - a máxima densidade demográfica admissível deve ser
compatível com a infra–estrutura sanitária existente.
Art. 23. Não será permitida, nas áreas ou faixas de 2ª Categoria, a instalação ou construção de hospitais, sanatórios,
laboratórios ou outros estabelecimentos cujos despejos sejam
infectados com microorganismos patogênicos, salvo se a área
for servida por sistema público de esgoto.

Art. 24. Somente serão permitidos, nas áreas ou faixas de 2ª
Categoria, a construção, instalação, ampliação, bem como a
intensificação ou mudança de processos produtivos de estabelecimento industriais incluídos numa relação a ser elaborada
pela SUDEC para tal fim, mediante prévia aprovação da
AUMEF, após parecer favorável da SUDEC.
Art. 25. Os efluentes de esgotos das edificações situadas nas
áreas ou faixas de 2ª Categoria ligar-se-ão obrigatoriamente
ao sistema público.
§ 1º. Onde existir sistema público de esgotos sanitários,
devem ser implantados sistemas peculiares de tratamento e
disposição final, projetados e construídos segundo as normas
técnicas em vigor, e previamente aprovados pela SUDEC.
§ 2º. Caberá a SUDEC fiscalizar os sistemas particulares de
tratamento de esgotos, desde a sua construção.
Art. 26. A disposição final dos efluentes dos sistemas particulares de tratamento de esgotos sanitários ocorrerá através
de infiltração superficial, assegurando-se sempre a proteção
do lençol freático.
Parágrafo único. O lançamento de efluentes nos corpos de
água, obedecida a legislação em vigor, está condicionado à
autorização específica da SUDEC.
Art. 27. Nas áreas de proteção, onde o Serviço de Limpeza
Pública não efetuar coleta de lixo:
I - os resíduos sólidos decorrentes de atividades industriais,
comercial, institucional e de serviços deverão ser removidos
para fora das áreas de proteção;
II - o lixo oriundo de atividade residencial deverá ser
enterrado.
Art. 28. Nas áreas ou faixas de 2ª Categoria não será permitida a construção de cemitérios.
Art. 29. A criação de aves e animais bem como a prática de
atividades agrícolas e hortifrutícolas nas áreas ou faixas de 2ª
Categoria, só serão permitidas mediante licenciamento concedido pela SUDEC, após parecer favorável da AUMEF.
§ 1º. No período de licenciamento das atividades agrícolas
e hortifrutícolas a serem desenvolvias nas faixas de 2ª Categoria, o interessado deverá identificar e caracterizar a área a
ser cultivada, fornecer a relação dos fertilizantes e defensivos
agrícolas a serem empregados, especificar os meios a serem
utilizados para o descarte do resto de formulações e de embalagens e os meios de disposição dos efluentes líquidos de
lavagem dos equipamentos e recipientes usados.
§ 2º. As dosagens admissíveis de fertilizantes e defensivos
agrícolas serão fornecidos pela SUDEC.
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§ 3º. Não serão permitidas as culturas que exijam uso intensivo de defensivos, a critério da SUDEC.
Art. 30. A SUDEC poderá exigir do usuário a redução da área
cultivada, se as condições dos mananciais assim o impuserem
em razão dos níveis de eutrofização, toxidez e nocividade.
Parágrafo único. O uso de defensivos agrícolas deverá se
restringir ao mínimo indispensável, podendo a SUDEC
proibir o uso de tais defensivos, se os níveis de contaminação
verificados no corpo de água atingirem limites inaceitáveis.
Art. 31. Nas áreas de proteção, não será permitido para
distribuição de defensivos agrícolas o uso de aeronaves
ou de equipamentos que utilizem correntes de as de altas
velocidades.
Art. 32. As quantidades, armazenáveis nas áreas de proteção,
de quaisquer produtos químicos que possam colocar em
risco a qualidade das águas serão determinados segundo os
critérios estabelecidos pela SEDUC.
Parágrafo único. O transporte, o armazenamento e a manipulação dos produtos referidos neste artigo obedecerão as
normas de segurança a serem fixadas pela SEDUC.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Art. 33. Compete à Secretaria de Planejamento e Coordenação, através da Autarquia da Região Metropolitana da
Fortaleza – AUMEF, órgãos a ela vinculados, a aplicação do
disposto nesta Lei, no seu regulamento e nas demais normas
dela decorrentes.
Art. 34. Para ao efeitos da aplicação desta Lei fica definida,
como autoridade competente, em última instância, o Conselho de Ciência e Tecnologia.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DA AUTARQUIA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA – AUMEF
Art. 35. À Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza
– AUMEF, sem prejuízo das demais competências estabelecidas na legislação em vigor para outros fins com vista à
proteção dos recursos hídricos, compete:
I - elaborar e executar planos e programas de atividades relacionadas com o controle e fiscalização do uso do solo;
II - examinar e aprovar, previamente, o licenciamento de
atividades industriais, comerciais, recreativas e de prestação

de serviços, bem como os projetos de arruamentos, loteamentos, edificações, obras publicas e particulares, reformas
ou ampliações de edificações existentes, localizadas nas áreas
de proteção, após parecer favorável da SUDEC;
III - examinar e aprovar, previamente, a construção, instalação, ampliação, intensificação ou mudança de processos
produtivos de estabelecimentos industriais, localizados nas
áreas de 2ª Categoria;
IV - estabelecer requisitos necessários à implantação de obras
públicas ou particulares localizadas nas áreas de proteção,
podendo inclusive acompanhar sua execução;
V - observar e fazer observar as disposições legais e regulamentares relativas à proteção aos mananciais, quando da elaboração, implantação e adequação dos planos de infra–estrutura
viária, de saneamento e de recursos hídricos, de implantação
de equipamentos urbanos e de outras obras públicas a serem
executadas naquelas áreas;
VI - aplicar as medidas necessárias para adaptação das urbanizações, edificações e atividades existentes às disposições
legais destinadas à proteção das mananciais;
VII - examinar e aprovar pedidos de adaptações e urbanizações, edificações e atividades existentes ou exercidas
anteriormente a esta Lei;
VIII - elaborar normas, especificações e instruções técnicas
relativas ao controle e fiscalização do uso do solo nas áreas
de proteção;
IX - fiscalizar nas áreas de proteção o uso do solo metropolitano, efetuando inspeções em estabelecimentos, instalações
e sistemas, objetivando o cumprimento, pelas entidades
públicas e particulares, das normas previstas na legislação
em vigor;
X - emitir parecer sobre a criação de aves e animais, bem
como sobre prática de atividade agrícola e hortifrutícolas
nas áreas ou faixas de 2ª Categoria;
XI - aprovar a construção de ancoradouros de pequeno porte,
rampas para lançamentos de barcos, pontões, tanques para
piscicultura, bem como equipamentos destinados ao campismo e outras formas de lazer, localizados nas áreas ou faixas
de 1ª Categoria, após parecer favorável da SUDEC;
XII - aprovar obras que exijam movimento de terra, localizados no território da Região Metropolitana de Fortaleza
– RMF, após parecer favorável da SUDEC;
XIII - manifestar-se sobre o desmatamento e a remoção
indispensável da cobertura vegetal;
XIV - conceder autorização para movimentação de terras
nas áreas de proteção e nos Setores Especiais, ou para o
aterro de recursos hídricos existentes no território da Região
Metropolitana de Fortaleza – RMF, após parecer favorável
da SUDEC;
XV - autorizar, nas áreas ou faixas de 1ª Categoria que
abranjam águas destinadas ao abastecimento público, a execução de serviços, obras e edificações indispensáveis ao uso
e aproveitamento do respectivo recurso hídrico, mediante
anuência prévia da SUDEC;
XVI - propor e estabelecer formas de colaboração com
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outros órgãos ou entidades da Administração direta e indireta no controle e fiscalização necessários à proteção dos
mananciais;
XVII - estudar e propor aos municípios, em colaboração
com os órgãos competentes do Estado, as normas a serem
observadas ou introduzidas nos Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado (PDIS), no interesse de controle de
uso do solo na área de proteção;
XVIII - tomar medidas necessárias ao cumprimento da
legislação em vigor para a proteção das áreas, objetivo
desta Lei;
XIX - praticar todos os atos exigidos para adequação dos
projetos apresentados às disposições legais referentes às áreas
de proteção.
Art. 36. Os serviços técnicos necessários ao cumprimento
das atribuições previstas no artigo anterior serão executados
pela AUMEF que, por eles, cobrará o preço correspondente
ao disposto no regulamento desta lei e, quando for o caso,
na forma expressa em contrato.
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DO
DESENVOLVIMETNO DO ESTADO DO CEARÁ
– SUDEC
Art. 37. Compete à SUDEC, no exercício das atribuições e
entidades delegada ao Governo do Estado, quanto aos aspectos de Controle e Preservação dos Recursos Hídricos, sem
prejuízo as demais competências estabelecidas na legislação
vigente para outros fins:
I - emitir parecer sobre o licenciamento de atividades industriais, comerciais, recreativas ou de prestação de serviços e
sobre a aprovação de arruamentos, loteamentos, edificações,
obras públicas ou particulares, reformas ou ampliações de
edificações existentes, localizadas nas áreas de proteção;
II - estabelecer requisitos necessários à implantação de obras
públicas ou particulares, localizados nas áreas de proteção,
podendo inclusive acompanhar sua execução;
III - emitir parecer sobre a construção, instalação, intensificação ou mudança de processos produtivos de estabelecimentos
industriais, localizados nas áreas ou faixas de 2ª Categoria;
IV - manifestar-se sobre a execução de planos de urbanização
de iniciativa de órgãos estaduais e das prefeituras dos municípios que integram a Região Metropolitana da Fortaleza
– RMF, localizadas nas áreas de proteção de que trata esta
Lei;
V - emitir parecer sobre o movimento de terra nas áreas ou
faixas de 1ª Categoria e nos setores especiais e sobre o aterro
de recursos hídricos existentes no território da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF;
VI - emitir parecer sobre as obras que exijam movimento de
terra, localizadas no território da Região Metropolitana de
Fortaleza – RMF;

VII - conceder licenciamento para criação de aves e animais,
bem como para a prática de atividades agrícolas e hortifrutícolas, nas áreas ou faixas de 2ª Categoria;
VIII - definir normas de proteção e conservação do solo;
IX - emitir parecer sobre a construção de ancoradouros de
pequeno porte, rampas para lançamento de barcos, pontões
de pesca, tanques para piscicultura e sobre equipamentos
destinados ao campismo e outras formas de lazer, localizados
nas áreas de 1ª Categoria;
X - emitir parecer sobre o uso dos solos nos setores especiais;
XI - aprovar os sistemas particulares de tratamento e destino final de esgotos sanitários, localizados nas áreas de
proteção;
XII - fiscalizar os sistemas particulares de tratamento de
esgoto desde a sua construção;
XIII - autorizar o lançamento de efluentes dos sistemas particulares de tratamento de esgotos com corpos de água;
XIV - elaborar a relação das industrias cujas atividade pode
ser exercida nas áreas de proteção aos recursos hídricos da
Região Metropolitana de Fortaleza – RMF;
XV - proporcionar suportes tecnológicos, bem como fixar
normas, especificações e instruções técnicas necessárias à
aplicação da presente Lei;
XVI - exercer ação fiscalizadora com vistas ao cumprimento
no prescrito na legislação em vigor, nos aspectos concernentes à preservação dos recursos hídricos e ao controle de
poluição no território da Região Metropolitana de Fortaleza
– RMF;
XVII - estudar e sugerir à AUMEF diretrizes a serem observadas ou inseridas nos planos e leis referentes à ocupação e
uso do solo, quer no plano municipal ou metropolitano;
XVIII - aprovar o desmatamento e a remoção indispensável da cobertura vegetal nas áreas de proteção dos recursos
hídricos, para quaisquer que sejam as finalidades, após manifestação favorável da AUMEF;
XIX - proteger e fomentar a cobertura vegetal nas terras de
propriedade do Estado, situadas nas regiões de proteção;
XX - estabelecer as dosagens admissíveis de fertilizantes e defensivos agrícolas a serem utilizados nas áreas de proteção;
XXI - permitir, a seu critério, as culturas que exigem uso
intensivo de defensivos agrícolas;
XXII - definir sobre o uso e a proibição de defensivos agrícolas, tendo em vista preservar os corpos de água contra a
contaminação além dos limites inaceitáveis;
XXIII - aprovar a aplicação de herbicidas nos serviços de
limpeza pública e particulares;
XIV - exigir dos usuários a redução de áreas cultivadas, sempre que as condições dos mananciais assim o impuserem, em
razão dos níveis de eutrofização, toxidez e nocividade;
XXIV - proibir o uso de defensivos agrícolas, se os níveis
de contaminação verificados nos corpos de água atingirem
limites inaceitáveis;
XXV - estabelecer critérios para a determinação das quantidades armazenáveis, nas áreas de proteção, de quaisquer
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produtos químicos que possam colocar em risco a qualidade
das águas, bem como fixar normas de segurança para o transporte, o armazenamento e a manipulação de tais produtos;
XXVI - tomar todas as medidas necessárias ao cumprimento da legislação em vigor para a proteção das áreas
objeto desta lei.
Art. 38. Para o cumprimento das suas atribuições, a SUDEC
cobrará os preços correspondentes aos serviços técnicos
executados na forma disposta no regulamento desta Lei, e,
quando for o caso, na forma expressa em contrato.
TÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 39. A fiscalização do disposto nesta Lei, no seu regulamento e nas normas técnicas, delas decorrentes, será exercida
pela SUDEC e pela AUMEF nas áreas da respectiva competência, definidas nesta Lei.

do prazo fixado, segundo o inciso anterior;
III - embargo e demolição de uma obra em construção executada sem autorização ou aprovação, ou em descordo com os
projetos aprovados, quando sua permanência ou manutenção
contrariar as disposições legais e regulamentares, relativas ao
disciplinamento do uso do solo para proteção aos mananciais,
respondendo o infrator pelas despesas a que der causa.
Art. 44. Qualquer das sanções previstas nesta Lei poderá ser
aplicada sem prejuízo das demais.
Art. 45. Os Códigos Urbanos, Código de Saúde e Código
de Postura dos municípios que integram a Região Metropolitana de Fortaleza – RMF deverão adequar-se ao que
prescreve esta Lei.
Art. 46. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os órgãos
policiais do Estado, quer civis, quer militares, deverão atender
sempre às requisições das autoridades competentes.

Parágrafo único. A fiscalização de que trata este artigo poderá, mediante convênio, ser delegadas a outros órgãos e
entidades da Administração direta ou indireta do Estado ou
dos Municípios que compõem a Região Metropolitana de
Fortaleza – RMF

Art. 47. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 40. No exercício da ação fiscalizadora fica assegurado às
autoridades competentes o livre trânsito em estabelecimentos
públicos e privados.

ADAUTO BEZERRA
Manual Ferreira Filho
José Flávio Costa Lima
Humberto Bezerra
Assis Bezerra
Luiz Marques
José Denizard Macedo de Alcântara
Lúcio Alcântara
Edilson Moreira da Rocha
Paulo Lustosa da Costa

Parágrafo único. As autoridades, quando obstadas no desempenho de suas atribuições, poderão requisitar força policial
ou mandado judicial.
TÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 41. Constitui infração a esta lei qualquer inobservância
às suas disposições, ao seu regulamento e às normas dela
decorrentes.
Art. 42. Responde pela infração quem de qualquer forma a
cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.
Art. 43. Os infratores do prescrito nesta Lei ficam sujeitos
à aplicação, pelas autoridades competentes, das seguintes
sanções, sem prejuízo de quaisquer outras estabelecidas na
legislação específica em vigor:
I - advertência com prazo de até trinta dias para regularização
da situação, nos casos da primeira infração, quando não haja
perigo iminente à saúde pública;
II - multa diária a ser estipulada no regulamento desta Lei
com base na Unidade Padrão de Capital de conformidade
com a infração, se não for efetuada a regularização dentro

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, ao 01 de dezembro de 1977.

***

DECRETO Nº 15.274, DE 25 DE MAIO DE 1982.
Dispõe sobre as faixas de 1ª e 2ª Categorias de
que tratam os art. 3ª e 4ª da Lei nº 10.147, de
1º de dezembro de 1977, estabelecidas, especificamente, as áreas de proteção dos recursos
hídricos do Município de Fortaleza.
O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 74, item III, da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto no art. 4º da Lei
Estadual nº 10.147, de 1º de dezembro de 1977, e tendo
em vista o que consta do processo nº 0729/82, da Secretaria
de Administração de interesse da AUMEF.
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DECRETA:
Art. 1º. Ficam declaradas como de 1ª e 2ª categoria, para
os fins do disposto na Lei nº 10.147, de 1º de dezembro de
1977, as áreas abaixo indicadas, localizadas no território do
Município de Fortaleza:
BACIA DA VERTENTE MARÍTIMA (BACIA A)
BACIA A 1
- Pequena Lagoa, próximos à Rua da Felicidade:
1ª. Categoria: Área limitada pela cota 18,0m (dezoito metros);
2ª. Categoria: faixa com largura mínima de 150m (cento e
cinquenta metros);
- Lagoa do Mel:
1ª Categoria: área limitada pela cota 18,0m(dezoito metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
BACIA A 2
Riacho Jacarecanga (da Avenida Bezerra de Menezes até a
foz):
1ª Categoria: faixa simétrica com 40,0m(quarenta metros)
sendo 20,0m(vinte metros) para cada lado a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de
300m(trezentos metros);
BACIA A 3
- Riacho Pajeú (da Av. Heráclito Graça à Alberto Neponuceno):
1ª Categoria: faixa simétrica com 40,0m(quarenta metros)
de largura, ao longo do eixo longitudinal do canal de escoamento;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m (trezentos
metros);
BACIA A 6
- Lagoa do Papicu:
a) Margem Leste:
1ª. Categoria: faixa com 50,0m (cinquenta metros) de
largura, a partir do nível máximo da água, situado na cota
14,00m(quatorze metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m (trezentos metros);
b) Margem Oeste:
1ª. Categoria: faixa com 100,0m(cem metros) de largura a partir do nível máximo da água situado na cota

14,0m(quatorze metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300(trezentos
metros);
- Riacho Maceió:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m (trinta metros) de
largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo 15,0m(quinze
metros), para cada lado a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m(trezentos
metros);
- Riacho Papicu-Maceió: Nova Redação dada pelo art. 1º do
Decreto nº 24.831, de 26 de março de 1998.
a) Da Avenida da Abolição à via projetada:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela avenida da Abolição; ao Sul pela via Projetada; à
Leste pelo calçadão paralelo à faixa de domínio da RFFSA e
pela via projetada; à Oeste pela Rua Saporé;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
b) Da via Projetada à rua Álvaro Correia:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela via projetada: ao Sul pela Rua Álvaro Correia; à
Leste pelo prolongamento da Rua Alísio Mamede; à Oeste
pelo prolongamento da Rua Umari;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
c) Da Rua Álvaro Correia à rua Jaime Vasconcelos:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Álvaro Correia; ao Sul pela Rua Jaime Vasconcelos; à Leste pelo prolongamento da Rua Alísio Mamede
e pelo calçadão projetado; à Oeste pela Rua Projetada e
calçadão projetado;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
d) Da Rua Jaime Vasconcelos à rua Dr. José Lino;
1ª Categoria: faixa com largura mínima de 30,0m(trinta
metros) de largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo
15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
e) Da Rua Dr. José Lino à Rua Tavares Coutinho
1ª Categoria: faixa com largura mínima de 30,0m(trinta
metros) de largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo
15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
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metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
f ) Rua Dr. Alisio Mamede:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pelo calçadão projetado; ao Sul pelo calçadão projetado; à Leste pela faixa de domínio da RFFSA e calçadão
projetado e à Oeste pela Rua Alisio Mamede;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
BACIAS DO RIO COCÓ (BACIA B)
BACIA B 1
- Lagoa de Porangabussu: Nova Redação dada pelo art. 1º do
Decreto nº 24.831, de 26 de março de 1998.
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pelo prolongamento da rua Frei Marcelino; ao Sul
pelo prolongamento da rua Cel. Nunes de Melo e pelo
prolongamento da Rua Monsenhor Furtado; a Leste pela
rua Porfírio Sampaio e seu prolongamento; à Oeste pelo
prolongamento da Rua Ana Nery;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
- Lagoa do Opaia:
1ª Categoria: área limitada pela cota de 14,0m(quatorze
metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m(trezentos
metros);
- Canal do Tauape:
a) Trecho do Rio Cocó até o início da canalização do Riacho,
à altura do Av. Aguanambi:
1ª Categoria: faixa simétrica com 60,0m (sessenta metros)
de largura, sendo 30,0m(trinta metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300
m(trezentos metros);
b) Trecho canalizado (até a Lagoa do Porangabuçu):
1ª Categoria: faixa simétrica com 40,0m(quarenta metros)
de largura, sendo 20,0m(vinte metros para cada lado, a
partir do eixo;
2ª categoria: faixa com largura mínima de 300
m(trezentos metros);
- Riacho que liga a Lagoa do Opaia ao Canal Tauape:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(metros) de
largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: : faixa com largura mínima de 300
m(trezentos metros);

- Riacho afluente do rio Opaia/Tauape:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros), sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: : faixa com largura mínima de 100 m(cem
metros);
BACIA B 2
- Rio Cocó:
a) Da foz até um braço do Rio Coaçu (Riacho GamboaToape):
1ª Categoria: faixa assimétrica com 350,0m(trezentos e
cinquenta metros) para o lado Norte, e 135,0m(cento e
trinta e cinco metros) para o lado sul medidos a partir do
eixo do rio;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500
m(quinhentos metros);
b) Do trecho anterior até o encontro com o Rio Coaçu:
1ª Categoria: faixa simétrica com 270,0m (duzentos e setenta
metros) de largura, sendo 135,0m (cento e trinta e cinco
metros) para cada lado, a partir do eixo, incluindo-se toda
a área baixa formada no encontro do Rio Coaçu com um
braço do Rio Cocó;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300 m(trezentos
metros);
c) Do Rio Coaçu até a ponte da Avenida Perimetral:
1ª Categoria: faixa assimétrica com 190,0m(cento e noventa
metros) de largura sendo 95,0m (noventa e cinco metros)
para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500
m(quinhentos metros);
d) Da ponte sobre o rio Cocó até o encontro com o Canal
Tauape:
1ª Categoria: faixa simétrica com 70,0m (setenta metros)
para o lado Norte, e 120,0m(cento e vinte metros) para o
lado Sul, medidos a parte do eixo longitudinal, incluindo-se
um lago a ser implantado pelo projeto PROMORAR onde
medirá 100 m(cem metros) a partir da margem;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500
m(quinhentos metros);
e) De encontro do canal Tauape com o rio Cocó até o encontro deste com a BR-116:
1ª Categoria: faixa simétrica com 170,0m (cento e setenta
metros) de largura, incluindo-se um lago a ser implantado
pelo projeto PROMORAR onde medirá 65,0m(sessenta e
cinco metros) a partir da margem;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500
m(quinhentos metros);
f ) Da BR-116 até o encontro com o 4º Anel Viário:
1ª Categoria: faixa assimétrica, com 130,0m(cento e trinta
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metros) de largura, sendo 85,0m (oitenta e cinco metros)
para o lado Leste e 45,0m (quarenta e cinco metros) para o
lado Oeste, medidos a partir do eixo longitudinal;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300
m(trezentos metros);

- Lagoa Libânia:
1ª Categoria: área limitada pela cota 27,0m(vinte e sete
metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m (cento e
cinquenta metros);

g) Do 4º Anel Viário até o encontro com o Riacho Lameirão:
1ª Categoria: faixa simétrica com 90,0 m(noventa metros)
de largura.
2ª Categoria: faixa com largura mínima de
300m(trezentos metros);

- Lagoa Coronel Germano:
1ª Categoria: área limitada pela cota 31,0m(trinta e um
metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m (cento e
cinquenta metros);

h) Trecho a montante do encontro com o Riacho Lameirão:
1ª Categoria: faixa com largura mínima de 40,0m(quarenta
metros), de largura, sendo 20,0m(vinte metros) para cada
lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m (trezentos metros);

- Lagoa Catão:
1ª Categoria: área limitada pela cota 29,0m(vinte e nove
metros), no trecho compreendido a Leste pela Av. dos Expedicionários, e a Oeste pela Estrada da Pavuna;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m (cento e
cinquenta metros);

- Riacho afluente do Rio Cocó, a partir da Lagoa Grande:
1ª Categoria: faixa simétrica com 50,0m (cinquenta metros)
de largura sendo 25,0m(vinte e cinco metros) para cada lado,
a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,m (cem
metros);

- Riacho ligando as Lagoas Libânia, Catão e Coronel Germano ao Açude Osmani Machado:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de
largura, sendo 15,0m (quinze metros) para cada lado a partir
do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem metros);

- Riacho afluente da Lagoa Grande:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)
da largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a
partir do eixo.
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m (cem metros)

Sub-bacia B 3.2

BACIA B 3
Sub-bacia B 3.1
- Lagoa do Acaracuzinho:
1ª Categoria: área limitada pela cota 36,0m(trinta e seis
metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m (cento e
cinquenta metros);
- Açude Osmani Machado:
1ª Categoria: área limitada pela cota 25,0m(vinte e cinco
metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m (trezentos metros);
- Riacho ligando a Lagoa Acaracuzinho ao Açude Osmani
Machado:
1ª Categoria: faixa simétrica com 40,0m(quarenta e metros)
de largura, sendo 20,0m (vinte metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,m (cem
metros);

- Lagoa do Sítio São Jorge:
1ª Categoria: área limitada pela cota 25,0m(vinte e cinco
metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de
300m(trezentos metros);
- Lagoa aldeia Velha:
1ª Categoria: área limitada pela cota 25,0m(vinte e cinco
metros), limitando-se a Leste por uma via existente, sem
denominação oficial;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Riacho ligando a Lagoa Aldeia Velha ao Córrego Passaré:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de largura,
sendo 15,0m (quinze metros) para cada lado a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);
- Córrego Passaré:
1ª Categoria: faixa simétrica com 32,0m(trinta e dois metros)
de largura, sendo 16,0m (dezesseis metros) para cada lado
a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem metros);
Sub-bacia B 3.3
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- Açude José Pires:
1ª Categoria: área limitada pela cota 17,0m(dezessete metros), limitando-se ao sul pela Av. Perimetral;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m(trezentos
metros);
- Riacho ligando o Açude Osmani Machado ao Açude José
Pires:
1ª Categoria: faixa simétrica com 36,0m(trinta e seis metros)
de largura, sendo 18,0m (dezeoito metros) para cada lado
a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem metros);

- Lagoa Tapeoaba:
1ª Categoria: área limitada pela cota 20,0m(vinte metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Talvergues drenantes da Lagoa Itaóca e do Açude da
Base Aérea:
1ª Categoria: faixa simétrica com 32,0m(trinta e dois metros)
de largura, sendo 16,0m (dezesseis metros) para cada lado
a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de
100m(cem metros);

- Riacho afluente do açude José Pires, começando próximo
a Av. Godofredo Maciel:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)
de largura, sendo 15,0m (quinze metros) para cada lado a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);

Sub Bacia B 3.6

Sub-bacia B 3.4

- Lagoa Boa Vista:
1ª. Categoria: área limitada pela cota 11,0m (onze metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);

- Lagoa da Maraponga:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites:
à Leste pela Av. Godofredo Maciel; ao Norte, pela cota
21,00m(vinte e hum metros); a Oeste, pela rua limítrofe à faixa de domínio da via férrea, e ao Sul, pela cota 21,00m(vinte
e hum metros) Nova Redação dada pelo Decreto nº 24.571,
de 31 de julho de 1997.
2ª Categoria: faixa com largura mínima de
300m(trezentos metros);
- Lagoa Seca:
1ª Categoria: área limitada pela cota 16,0m(dezesseis metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Talvegue drenante das Lagoas Seca e Maraponga, até o
Riacho Passaré:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) para
cada lado a partir do eixo.
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,m (cem metros)
Sub Bacia B 3.5
- Açude do Exército (Base Aérea):
1ª Categoria: área limitada pela cota 10,0m(dez metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Açude Itaóca (em terreno da Base Aérea):
1ª Categoria: área limitada pela cota 16,0m(dezesseis metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);

- Lagoa do Passaré:
1ª. Categoria: área limitada a Leste pela cota 15,0m (quinze
metros), e a Oeste pela cota 16,0m;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);

- Açude Uirapurú:
1ª. Categoria: área limitada pela cota 8,0m (oito metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500m(quinhentos
metros);
- Riacho Passaré:
a) Trecho entre o Açude José Pires e o Açude Uirapurú:
1ª Categoria: faixa simétrica com 80,0m(oitenta metros)
de largura, sendo 40,0m (quarenta metros) para cada lado
a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m(trezentos
metros);
b) Trecho a jusante do Açude Uirapurú até o rio Cocó:
1ª Categoria: faixa simétrica com 110,0m(cento e dez metros)
de largura, sendo 55,0m (cinquenta e cinco metros) para
cada lado a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m(trezentos
metros);
- Riacho afluente da Lagoa do Passaré:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de
largura, sendo 15,0m (quinze metros) para cada lado a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);
- Riacho ligando a Lagoa do Passaré ao Açude Uirapurú:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de largura,
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sendo 15,0m (quinze metros) para cada lado a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de
100m(cem metros);

largura, sendo 15,0m(quinze metros ) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem metros);

- Riacho drenante da Lagoa Boa Vista:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de
largura, sendo 15,0m (quinze metros) para cada lado a partir
do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de
100m(cem metros);

Sub-bacia B 4.5

BACIA B 4
Sub-bacia B 4.1
- Lagoa sem denominação:
1ª Categoria: área limitada pela cota 6,0m(seis metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Riacho sem denominação:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de
largura, sendo 15,0m (quinze metros) para cada lado a partir
do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);
Sub-bacia B 4.2
- Riacho sem denominação:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de
largura, sendo 15,0m (quinze metros) para cada lado a partir
do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem metros);
Sub-bacia B 4.3
- Lagoa da Água Fria:
1ª Categoria: área limitada pela cota de 5,0m(cinco metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de
300m(trezentos metros);
- Riacho sem denominação:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de largura, sendo 15,m(quinze) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem metros);
Sub-bacia B 4.4
- Lagoa Seca:
1ª Categoria: área limitada pela cota de 10,0m(dez metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Riacho sem denominação:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de

- Riacho sem denominação ligando a Lagoa Água Fria ao
Rio Cocó:
1ª Categoria: faixa simétrica com 35,0m(trinta e cinco metros) de largura, sendo 17,5m(dezessete e meio metros) para
cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m(trezentos
metros);
BACIA B 5
- Lagoa de Messejana:
1ª Categoria: área limitada pela cota 18,0m(dezoito metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500m(quinhentos
metros);
- Lagoa Canaã:
1ª Categoria: área limitada pela cota 21,0m(vinte e hum
metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Riacho ligando a Lagoa de Messejana à Lagoa Canaã:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de
largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir
do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem metros);
- Sangradouro da Lagoa de Messejana:
1ª Categoria: faixa simétrica com 35,0m(trinta e cinco metros) de largura, sendo 17,5m(dezessete e meio metros) para
cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);
- Lagoa Jacareí:
1ª Categoria: faixa prevista no projeto de parcelamento do
solo LOTEMAMENTO LAGO JACAREÍ, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Fortaleza;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Sangradouro do Lago Jacareí:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de
largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);
- Lagoa Coité:
1ª Categoria: área limitada pela cota 4,0m(quatro metros);
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2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Talvegue drenante da Lagoa do Coité:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de
largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir
do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);
- Lagoa Moritiapuã:
1ª Categoria: área limitada pela cota de 10,0m(dez metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Lagoa Redonda:
1ª Categoria: área limitada pela cota 6,0m(seis metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Lagoa Sapiranga:
1ª Categoria: área limitada pela cota 4,0m(quatro metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500m(quinhentos
metros);
- Riacho ligando pequenas lagoas à Lagoa Sapiranga:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de largura,
sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);
- Riacho afluente da Lagoa Sapiranga (Sub-bacia B 5.6):
1ª Categoria: faixa simétrica com 42,0m(quarenta e dois
metros) de largura, sendo 21,0m(vinte e um metros) para
cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem metros);
BACIA B 6
- Lagoa do Ancori:
1ª Categoria: área limitada pela cota 23,00m (vinte e três metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m(trezentos
metros);
- Açude Jangurussú:
1ª Categoria: área limitada pela cota 20,0m(vinte metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500m(quinhentos
metros);
- Lagoa São João:
1ª Categoria: área limitada pela cota 21,0m(vinte e um
metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);

- Lagoa do Piriri:
1ª Categoria: área limitada pela cota 50,0m (cinquenta
metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Lagoa da Precabura
1ª Categoria: área limitada pela cota 4,0m (quatro metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500m(quinhentos
metros);
- Lagoa da Palpina:
1ª Categoria: área limitada pela cota 15,0m (quinze metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Lagoa do Meio:
1ª Categoria: área limitada pela cota 14,0m (quatorze metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Açude Guarani:
1ª Categoria: área limitada pela cota 14,0m (quatorze metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Riacho Esso:
1ª Categoria: faixa simétrica com 42,0m(quarenta e dois
metros) de largura, sendo 21,0m(vinte e hum metros) para
cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);
- Riacho Coaçú:
a) do encontro com o Riacho Esso até a Lagoa da
Precabura:
1ª Categoria: faixa simétrica com 135,0m(cento e trinta e
cinco metros) de largura, sendo 67,5m(sessenta e sete metros
e meio) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m(trezentos
metros);
b) trecho anterior ao encontro com o Riacho Esso:
1ª Categoria: faixa simétrica com 88,0m(oitenta e oito
metros) de largura, sendo 44,0m(quarenta e quatro metros)
para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros);
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c) trecho a jusante da Lagoa da Precabura:
1ª Categoria: faixa simétrica com 90,0m(noventa metros)
de largura, sendo 45,0m(quarenta e cinco metros) para cada
lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300m(trezentos metros);
- Riacho ao Norte do Riacho Coaçú:
1ª Categoria: faixa simétrica com 42,0m(quarenta e dois
metros) de largura, sendo 21,0m(vinte e hum metros) para
cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);
- Sangradouro da Lagoa Ancuri até o Riacho Esso:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de
largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir
do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros);
BACIAS DO RIO MARANGUAPE (BACIA C)
As áreas e faixas de proteção de 1ª Categoria do Rio Maranguapinho (Bacia C), no trecho compreendido entre a
avenida Senador Fernandes Távora e a avenida Mister Hull,
passam a ser delimitadas pela Via Boulevard Maranguapinho
da Margem Direita e Via Boulevard Maranguapinho da
Margem Esquerda, conforme planta na escala de 1:10.000
constante do Anexo I, integrante deste Decreto, e planilha
de cálculo de área consubstanciada no Anexo II deste Decreto. Acrecentado pelo art. 1º do Decreto nº 26.458, de 05 de
dezembro de 2001.
BACIA C 1
- Afluentes do Rio Riacho Correntes:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)
de largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado,
a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros);
- Riacho Correntes:
a) antes da confluência com outro Riacho:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de
largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir
do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros);
b) após confluência:
1ª Categoria: faixa simétrica com 40,0m(quarenta metros)
de largura, sendo 20,0m(vinte metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);

BACIA C 2
- Lagoa próximo à Av. Independência:
1ª Categoria: área limitada pela cota 10,0m(dez metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150,0m(cento e
cinquenta metros);
- Riacho drenante da Lagoa próximo à Av. Independencia:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros) de largura,
sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros);
BACIA C 3
- Lagoa de Parangaba: Nova Redação dada pelo art. 1º do
Decreto nº 24.831, de 26 de março de 1998.
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pelo Avenida Carneiro de Mendonça; ao Sul pelo Rua
Gomes Brasil, rua Jandaia e Rua Tururu; à Leste pela rua
Projetada; à Oeste pela Avenida José Bastos;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500,0m(quinhentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
- Açude Campos Universitário:
1ª Categoria: área limitada pela cota 12,0m(doze metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de
300,0m(quinhentos metros);
- Riacho ligando a Lagoa de Parangaba ao Açude do Campus
Universitário:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m (trinta metros)
de largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de
300,0m(trezentos metros);
- Lagoa de Genibaú no trecho compreendido entre o açude
do Campus Universitario e a Rua Hipólito Pamplona:
1ª Categoria: área limitada pela cota 8,0m(oito metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros);
- Açude João Lopes:
1ª Categoria: área limitada pela cota 18,0m(dezoito metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);
- Riacho ligando o Açude João à Lagoa Genibaú:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m (trinta metros)
de largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros);
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- Riacho sem denominação, que deságua na região alagadiça
da Lagoa Genibaú:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m (trinta metros)
de largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros);

- Riacho sem denominação, ligando a Lagoa sem denominação ao Rio Maranguape:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m (trinta metros)
de largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100m(cem
metros);

- Riacho ligando a Lagoa do Genibaú ao Rio Maranguape:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m (trinta metros) de largura,
sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem metros);

BACIA C 8

BACIA C 4
- Riacho situado a cerca de 500,0m(quinhentos metros) a
montante do cruzamento do Rio Maranguape com a Rua
Verbene:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m (trinta metros)
de largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros);
BACIA C 5
- Riacho com início no cruzamento da Rua Stênio Gomes
com a Av. Câmara:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m (trinta metros)
de largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem metros);
BACIA C 6
- Lagoa do Modubim:
1ª Categoria: área limitada pela cota 23,0m(vinte e três
metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros);
- Riacho ligando a Lagoa do Modubim ao Rio Maranguape:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m (trinta metros)
de largura, sendo 15,0m(quinze metros) para cada lado, a
partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros);
BACIA C 7
- Lagoa sem denominação:
1ª Categoria: área limitada pela cota 26,0m(vinte e seis
metros);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 150m(cento e
cinquenta metros);

Fundo do Vale do Rio Maranguape:
a) da nascente até o encontro com o Riacho Alto Alegre:
1ª Categoria: faixa simétrica com 110,0m (cento e dez
metros) de largura, sendo 55,0m(quinze metros) para cada
lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros);
b) do encontro com o Riacho Alto Alegre até o local de
contribuição da Lagoa Genibaú:
1ª Categoria: faixa simétrica com 140,0m (cento e quarenta
metros) de largura, sendo 70,0m(setenta metros) para cada
lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500m(quinhentos
metros);
c) do local de contribuição da Lagoa Genibaú até o encontro
com o Rio Ceará:
1ª Categoria: faixa simétrica com 180,0m (cento e oitenta
metros) de largura, sendo 90,0m(noventa metros) para cada
lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500m(quinhentos
metros);
- Riacho Rio Alegre:
1ª Categoria: faixa simétrica com 50,0m (cinquenta metros)
de largura, sendo 25,0m(vinte e cinco metros) para cada
lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros);
- Braço do Rio Maranguape:
1ª Categoria: faixa simétrica com 82,0m (oitenta e dois metros) de largura, sendo 41,0m(quarenta e um metros) para
cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500m(quinhentos
metros);
- Rio Ceará:
a) do encontro com o Rio Maranguape até o encontro com
o final da Av. Coronel Carvalho:
1ª Categoria: faixa com 100,0m (cem metros) de largura a
partir do alveo do Rio;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500m(quinhentos
metros);
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b) do final da Av. Coronel Carvalho até a foz:
1ª Categoria: faixa limitada pelas vias existentes (Av. José
Lima Verde e Av. de acesso ao Poder de Lazer da Barra do
Ceará);
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500m(quinhentos
metros);
Sub-Bacia C 8.2.3 Acrecentado pelo art. 1º do Decreto nº
24.831, de 26 de março de 1998.
a) Da rua Projetada à Rua Zacarias Floriano:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pelo calçadão projetado; ao Sul pelo talude; à Leste
pela via projetada; à Oeste pela Rua Zacarias Florindo e pela
rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
b) Da rua Luminosa à Rua Cel. Fabriciano:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Cel. Fabriciano; ao Sul pela Rua Luminosa;
à Leste pela Rua Projetada; à Oeste pela Rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
c) da Rua Cel. Fabriciano à Rua 23 de Julho:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua 23 de Julho; ao Sul pelo Rua Cel. Fabriciano;
à Leste pela Rua Projetada; à Oeste pela Rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,00m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
d) da Rua 23 de Julho à Rua José Abílio:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua José Abílio; ao Sul pela Rua 23 de julho; à
Leste pela Rua Projetada; à Oeste pela Rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
e) Da Rua José Abílio à rua Humberto Lomeu:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Humberto Lomeu; ao Sul pela Rua José Abílio; à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela Av. José Torres;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
f ) Da rua Humberto Lomeu à rua Londrina:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Londrina; ao Sul pela Rua Humberto Lomeu;
à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela Rua Projetada.

2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,00m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
g) Da rua Londrina à rua Teodoro de Castro;
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Teodoro de Castro; ao Sul pela Rua Londrina;
à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
h) Da rua Teodoro de Castro à rua Souza Carvalho:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao Norte pela Rua Souza Carvalho; ao Sul pela Rua Teodoro de Castro; à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
i) Da rua Sousa Carvalho à rua 1ª de Maio:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua 1º de maio; ao Sul pela Rua Souza Carvalho;
à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
j) Da rua São Luiz à Rua Projetada:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Projetada; ao Sul pela Rua São Luiz; à Leste
pela rua 1º de maio; à Oeste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
Sub-Bacia C 8.3.1 Acrecentado pelo art. 1º do Decreto nº
24.831, de 26 de março de 1998.
- Riacho situado na Granja Portugal:
a) Da rua Democrata à rua Dias Mendes:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Democrata; ao Sul pela Rua Dias Mendes;
à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela rua Taubaté;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
b) Da Rua Mandes à rua Francisco Domingues:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)de
largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo 15,0m(quinze
metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
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c) Da Rua Francisco Domingues à rua Carlos Chagas:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)de
largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo 15,0m(quinze
metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
d) Da rua Carlos Chagas à rua Taquari:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)de
largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo 15,0m(quinze
metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
e) Da Rua Taquari à rua Vital Brasil:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)de
largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo 15,0m(quinze
metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
f ) da Rua Vital Brasil à rua Emílio de Menezes:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)de
largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo 15,0m(quinze
metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
g) Da Rua Emílio de Menezes à rua Oliveira Sobrinho:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites:
ao Norte pela Rua Emílio de Menezes; ao Sul pela Rua
Oliveira Sobrinho; à Oeste pela rua Projetada; à Leste
pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
h) Da rua Oliveira Sobrinho à rua 1º de Maio:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites:
ao Norte pela Rua Oliveira Sobrinho; ao Sul pela Rua
1ª de Maio; à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela
rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
i) Da Rua Teodoro de Castro à Rua Londrina:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Teodoro de Castro; ao Sul pela Rua Londrina;
à Oeste pela rua Projetada; à Leste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem

metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
j) Da Rua Londrina à Rua Humberto Lomeu:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Londrina; ao Sul pela Rua Humberto Lomeu;
à Oeste pela rua Projetada; à Leste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
l) da Rua Humberto Lomeu á Rua José Abílio:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Humberto Lomeu; ao Sul pela Rua José Abílio; à Oeste pela rua Projetada; à Leste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
m) da Rua José Abílio a Rua 23 de Julho:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua José Abílio; ao Sul pela 23 de Julho; à Oeste
pela rua Projetada; à Leste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
- Riacho Diogo Correia – da rua Diogo Correia a rua Projetada:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites:
ao Norte pela Rua Rio de Janeiro; ao Sul pelo prolongamento da “A”; à Leste pela Rua Diogo Correia; à Oeste
pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria.
§ 1º. A denominação das bacias e Sub-bacias, usadas neste
Decreto, é a constante do “PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA”, elaborado pela Autarquia
da Região Metropolitana de Fortaleza - AUMEF.
§ 2º. As cotas referidas neste Decreto tomam por base o levantamento aerofotogramétrico da cidade, escala de 1:2.000,
cujas plantas encontram-se na AUMEF, devendo este levantamento servir de referência na marcação das faixas.
§ 3º. Todas as distâncias referidas neste decreto deverão ser
consideradas nas suas medidas em projeção horizontal.
§ 4º. Todas as faixas da 2ª Categoria deverão ser demarcadas
a partir dos limites das faixas de 1ª Categoria.
Art. 2º. Para qualquer Riacho ou repertório de menor porte
que não tenha sido relacionado no caput deste artigo, serão
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fixadas critérios específicos pela AUMEF, respeitada a Legislação Federal pertinente.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposição em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 25 de maio de 1982.
JOSÉ FERREIRA DE ASSIS
Vladimir Spinelli Chagas
***

DECRETO Nº 20.252,
DE 05 DE SETEMBRO DE 1989.
Altera o Decreto nº 15.274, de 25 de maio de
1982, a dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o Art. 74, item III, da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art. 1º. Para os efeitos da Lei Estadual, nº 10.147, de 1º de dezembro de 1977 as áreas ou faixa de produção de 1ª e 2ª categoria da
Sub-bacia B.2 do Rio Cocó são as delimitadas no levantamento
aerofotogramétrico da região Metropolitana de Fortaleza, em
escala de 1:10.000 de 1974, anexo deste Decreto.
Parágrafo Único. Devidamente rubricado pelo Governador
do Estado, permanecerá o original do levantamento a que
se refere o caput deste artigo depositado em poder da Autarquia da Região Matropolitana de Fortaleza, para todos
os fins de direito.
Art. 2º. Este Decreto enviará em vigor na data da publicação
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza aos 05 de setembro de 1989.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Adolfo de Marinho Pontes.
***

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos 15, VI e 89, IV,
da Constituição Estadual,
DECRETA
Art. 1º. Para os efeitos da Lei Estadual nº 10.147, de 1º de
dezembro de 1977, as águas ou faixas de projeção de 1º e
2º categorias dos açudes Pacoti, Riachão e Gavião ficaram
assim delimitadas.
I – 1ª Categoria - Faixa de 100m(cem metros), medidos em
projeção horizontal a partir das cotas de cheia máxima dos
mananciais que são:
a) de 40(quarenta) metros no Açude Gavião;
b) de 50(cinqüenta) metros nos Açudes Pacoti e Riachão;
II – 2ª Categoria – faixa de 500 (quinhentos) metros, medidos a partir do limite das faixas do 1º categoria.
Parágrafo único. O limite das faixas de 1ª categoria em zonas
de morros com aclives superiores a 60º (sessenta graus) será
a respectiva linha de cumeada.
Art. 2º. As áreas ou faixas de proteção de 1º e 2º categoria
dos recursos hídricos afluentes dos açudes de que trata este
Decreto são as delimitadas em base cartográfica na escala
1:20.000, atualiza até 1984, anexa a esta Decreto.
Parágrafo único. Devidamente rubricado pelo Governador
do Estado permanecerá o original da base cartográfica a
que se refere o Caput deste artigo, depositado em poder da
Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza, para todos
os fins de direito.
Art. 3º. As delimitações de que trata o art. 1º deste Decreto
são extensivas aos trechos dos açudes Pacoti, Riachão e Gavião situados fora dos limites de Região Metropolitanda de
Fortaleza, a teor do disposto no Parágrafo Único do art. 2º,
da Lei 10.147, da 1ª de dezembro de 1977.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE CEARÁ,
aos 08 de junho de 1990.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Adolfo de Marino Pontes
***

DECRETO Nº 20.763, DE 08 DE JUNHO DE 1990.
Delimita as faixas e áreas de proteção dos açudes Pacoti, Riachão e Gavião e seus afluentes
e dá outras providências.

DECRETO Nº 21.350, DE 03 DE MAIO DE 1991.
Altera o Art. 1º, Sub-bacia B 3.4 – Lagoa da
Maraponga, do Decreto nº 15.274, de 25 de
maio de 1982, e outras providências.
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O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 88, incisos II e IV, da
Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO a necessidade de proteger os recursos
naturais da Lagoa da Maraponga;
CONSIDERANDO a política de preservação do meio
ambiente estabelecidas pela atual Administração, visando a
uma melhoria de vida da população;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 225 da Constituição
Federal e o art. 259 da Constituição Estadual;
DECRETA:
Art. 1º. O Art. 1º do Decreto nº 15.274, de 25 de maio de
1982, no que concerne às áreas ou faixas de proteção de 1ª
e 2ª categorias da Lagoa Maraponga (SUB-BACIA B 3.4),
são delimitadas no levantamento aerofotogramétrico, da
Região Metropolitana de Fortaleza, escala de 1:2.000, anexo
a este Decreto.
Parágrafo único. Devidamente rubricado pelo Governador
do Estado permanecerá o original do levantamento a que se
refere o “caput” deste artigo depositado na Autarquia da Região
Metropolitana de Fortaleza, para todos os fins de direito.

uma melhoria da vida da população;
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 255 da Constituição Federal e o art. 259 da Constituição Estadual;
DECRETA:
Art. 1º. O art. 1º do Decreto nº 15.274, de 25 de maio de
1982, no que concerne às áreas ou faixas de proteção de 1ª
e 2ª categorias do complexo hídrico SAPIRANGA/PRECABURA, SUB-BACIA B 5 e B 6 , são delimitadas no levantamento aerofotogramético da REGIÃO METROPOLITANA
DE FORTALEZA, escala 1:10.000, anexo a este Decreto.
Parágrafo único. O original do levantamento a que se refere
o caput deste artigo, depois de devidamente rubricado pelo
Governador do Estado, permanecerá depositado na Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza – AUMEF, para
todos os fins de direito.
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data d sua publicação revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 03 de junho de 1991.
CIRO FERREIRA GOMES
Marfisa Maria de Aguiar Ferreira

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

***

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 03 de maio de 1991.

DECRETO Nº 22.976,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1993.

CIRO FERREIRA GOMES
Marfisa Maria Aguiar Ferreira.
***

DECRETO Nº 21.431, DE 03 DE JUNHO DE 1991.
Altera o Art. 1º do Decreto nº 15.274, de 25
de maio de 1982 e dá outras providencias.
O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 88, incisos II e IV, da
Constituição Estadual, e

Dispõe sobre as faixas ou áreas de 1ª e 2ª
categorias de que tratam os artigos 1ª e 4ª da
Lei nº 10.147, de 1º de dezembro de 1977,
estabelecidas especificamente, para o complexo
hídrico lagoa do banana, situado no município
de Caucaia.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, ao uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos II e V da
Constituição Estadual e,
CONSIDERANDO a necessidade de proteger os recursos
naturais do complexo Hídrico Lagoa do Banana;

CONSIDERANDO a necessidade de proteger os recursos naturais do complexo hídrico SAPIRANGA/PRECABURA;

CONSIDERANDO a política de preservação do meio ambiente estabelecida pela atual Administração visando uma
melhoria de vida da população;

CONSIDERANDO, a política de preservação do meio
ambiente estabelecida pela atual Administração, visando a

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 225 da Constituição Federal e no artigo da 259 da Constituição Estadual;

•500•
Legislação Ambiental do Estado do Ceará • Alexandre Aguiar Maia

DECRETA,
Art. 1º. Para os efeitos da Lei Estadual nº 10.147, de 1º de
dezembro de 1977, as áreas ou faixas de proteção de 1º e 2º
Categoria do Complexo Hídrico Lagoa do Banana, situado
no Município de Caucaia, são as delimitadas no levantamento aerofotogramétrico da Região Metropolitana de Fortaleza,
escala 1:10.000 que integra o Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. Devidamente rubricado pelo Governo do
Estado permanecerá o original do levantamento de que trata o caput deste artigo depositado na Superintendência do
Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará, para todos
os fins de direito.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 31 de julho de 1997.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
GOVERNO DO ESTADO
ADOLFO DE MARINHO PONTES
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE
***

DECRETO Nº 24.797, DE 16 FEVEIRO DE 1998.
Altera o decreto nº 15.274, de 25 de maio de
1982 e dá outras providências.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza aos 28 de dezembro de 1993.
CIRO FERREIRA GOMES
Marfisa Maria Aguiar Ferreira.
***

DECRETO Nº 24.571, DE 31 DE JULHO DE 1997.
Altera o Decreto nº 15.274, de 25 de maio de
1982 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das suas atribuições que lhe confere o art. 88, inciso IV e VI
da Constituição do Estado; e
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar um melhor
acesso as comunidade à Lagoa da Maraponga, mantendo-se
a preservação desse significante recurso hídrico;
DECRETA:
Art. 1º. No Art. 1º do Decreto nº 15.274, de 25 de maio
de 1982, a parte referente à Sub-Bacia B 3.4 – Lagoa da
Maraponga passa a ter a seguinte redação e forma:
“Sub-Bacia B 3.4
- Lagoa da Maraponga:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites:
à Leste pela Av. Godofredo Maciel; ao Norte, pela cota
21,00m(vinte e hum metros); a Oeste, pela rua limítrofe à faixa de domínio da via férrea, e ao Sul, pela cota 21,00m(vinte
e hum metros)”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das
suas atribuições que lhe confere o art. 88, inciso IV e VI, da
Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO a necessidade da observância de cada
recurso hídrico às suas peculiaridades atuais, de modo que
reste assegurado o perfeito escoamento das águas pluviais de
suas respectivas bacias hidrográficas,
CONSIDERANDO, ser dever do Estado adotar ações preventivas contra a erosão e o conseqüente assoreamento desses
recursos hídricos, impedindo concomitantemente, o acesso
de poluentes, aos corpos d’água e a ocupação indevida das
faixas e/ou áreas em referência.
DECRETA:
Art. 1º. Para efeitos da Lei Estadual nº 10.147, de 1º de
dezembro de 1977, as áreas e faixas de proteção de 1ª Categoria da margem direita do Rio Maranguapinho (Bacia
C), no trecho compreendido entre o Riacho contribuinte
do Rio Maranguapinho a altura da rua José Leite Gondim
até a rua Pomar Carioca passam a ser delimitadas pela via de
Contorno, conforme planta na escala de 1:100.000 constante
do Anexo Único integrante deste Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 16 de fevereiro de 1998.
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
ADOLFO DE MARINHO PONTES
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE.
***
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DECRETO Nº 24.798,
DE 16 DE FEVEREIRO DE 1998.
Altera o Decreto nº 15.274, de 25 de maio de
1982 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 88, incisos IV e VI, da
Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO a necessidade da observância de cada
recurso hídrico às suas peculiaridades atuais, e modo que
reste assegurado o perfeito escoamento das águas pluviais
de suas respectivas bacias hidrográficas.
CONSIDERANDO ser dever do Estado adotar ações preventivas contra a erosão e o conseqüente assoreamento desses
recursos hídricos impedindo concomitantemente, o acesso
de poluentes aos corpos d’água e a ocupação indevida das
faixas e/ou áreas em referência,
DECRETA:
Art. 1º. Para efeitos da Lei Estadual nº 10.147, de 1º de
dezembro de 1977, as áreas e/ou faixas de proteção de 1ª
e 2ª categorias de Sub-bacias C-8 e C-2 do rio Ceará, no
trecho 1, compreendido entre o encontro do mencionado
Rio Ceará com o Rio Maranguapinho e a Foz, no Município de Fortaleza, e os trechos 2 e 3, compreendidos entre o
encontro do mesmo Rio Ceará com o Rio Maranguapinho
até o Riacho Pau Barrigo, no Município de Caucaia, passam
a vigorar de conformidade com as delimitações constantes
da planta na escala de 1:100.000 constantes do anexo único
parte integrante deste Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 16 de fevereiro de 1998.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Adolfo de Marinho Pontes
SECRETARIO DO DESENVOLVIEMNTO
URBANO E MEI AMBIENTE
***

DECRETO Nº 24.831, DE 26 DE MARÇO DE 1998.
Altera o Decreto nº 15.274, de 25 de maio de
1982 e dá outras providências.
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das
suas atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 88, da
Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO que a delimitação das faixas e/ou áreas
de 1ª e 2ª categorias dos recursos hídricos da Região Metropolitana de Fortaleza verificou-se a mais de 15 anos,
CONSIDERANDO, a necessidade da observância de cada
recurso hídrico às suas peculiaridades atuais, de modo que
reste assegurado o perfeito escoamento as águas pluviais de
suas respectivas bacias hidrográficas,
CONSIDERANDO ser o dever do Estado adotar ações
preventivas contra a erosão e o conseqüente assoremanento
desses recursos hídricos impedindo, concomitantemente, o
acesso de poluentes aos corpos d’água e a ocupação das faixas
e/ou áreas em referência,
DECRETA:
Art. 1º. Para efeitos da Lei Estadual nº 10.147, de 1º de
dezembro de 1977, as áreas e/ou faixas de 1º e 2º categorias
das Bacias A-6, B-1 e C-3 e das Sub-Bacias C-8.2.3, C-8.F
e C-8.3.1, passam a vigorar de conformidade com as delimitações seguintes:
“BACIA A-6
Riacho Papicu-Maceió:
a) Da Avenida da Abolição à via projetada:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela avenida da Abolição; ao Sul pela via Projetada; à
Leste pelo calçadão paralelo à faixa de domínio da RFFSA e
pela via projetada; à Oeste pela Rua Saporé;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
b) Da via Projetada à rua Álvaro Correia:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela via projetada: ao Sul pela Rua Álvaro Correia; à
Leste pelo prolongamento da Rua Alísio Mamede; à Oeste
pelo prolongamento da Rua Umari;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
c) Da Rua Álvaro Correia à rua Jaime Vasconcelos:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Álvaro Correia; ao Sul pela Rua Jaime Vas-
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concelos; à Leste pelo prolongamento da Rua Alísio Mamede
e pelo calçadão projetado; à Oeste pela Rua Projetada e
calçadão projetado;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
d) Da Rua Jaime Vasconcelos à rua Dr. José Lino;
1ª Categoria: faixa com largura mínima de 30,0m(trinta
metros) de largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo
15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
e) Da Rua Dr. José Lino à Rua Tavares Coutinho
1ª Categoria: faixa com largura mínima de 30,0m(trinta
metros) de largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo
15,0m(quinze metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
f ) Rua Dr. Alisio Mamede:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pelo calçadão projetado; ao Sul pelo calçadão projetado; à Leste pela faixa de domínio da RFFSA e calçadão
projetado e à Oeste pela Rua Alisio Mamede;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
BACIA B 1
- Lagoa de Porangabussu:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pelo prolongamento da rua Frei Marcelino; ao Sul
pelo prolongamento da rua Cel. Nunes de Melo e pelo
prolongamento da Rua Monsenhor Furtado; a Leste pela
rua Porfírio Sampaio e seu prolongamento; à Oeste pelo
prolongamento da Rua Ana Nery;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 300,0m(trezentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;
BACIA C 3
- Lagoa de Parangaba
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pelo Avenida Carneiro de Mendonça; ao Sul pelo Rua
Gomes Brasil, rua Jandaia e Rua Tururu; à Leste pela rua
Projetada; à Oeste pela Avenida José Bastos;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 500,0m(quinhentos
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa de
proteção de 1ª Categoria;

SUB-BACIA C 8.2.3
a) Da rua Projetada à Rua Zacarias Floriano:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pelo calçadão projetado; ao Sul pelo talude; à Leste
pela via projetada; à Oeste pela Rua Zacarias Florindo e pela
rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
b) Da rua Luminosa à Rua Cel. Fabriciano:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Cel. Fabriciano; ao Sul pela Rua Luminosa;
à Leste pela Rua Projetada; à Oeste pela Rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
c) da Rua Cel. Fabriciano à Rua 23 de Julho:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua 23 de Julho; ao Sul pelo Rua Cel. Fabriciano;
à Leste pela Rua Projetada; à Oeste pela Rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,00m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
d) da Rua 23 de Julho à Rua José Abílio:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua José Abílio; ao Sul pela Rua 23 de julho; à
Leste pela Rua Projetada; à Oeste pela Rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
e) Da Rua José Abílio à rua Humberto Lomeu:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Humberto Lomeu; ao Sul pela Rua José Abílio; à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela Av. José Torres;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
f ) Da rua Humberto Lomeu à rua Londrina:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Londrina; ao Sul pela Rua Humberto Lomeu;
à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela Rua Projetada.
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,00m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
g) Da rua Londrina à rua Teodoro de Castro;
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Teodoro de Castro; ao Sul pela Rua Londrina;
à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela rua Projetada;
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2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
h) Da rua Teodoro de Castro à rua Souza Carvalho:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Souza Carvalho; ao Sul pela Rua Teodoro
de Castro; à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
i) Da rua Sousa Carvalho à rua 1ª de Maio:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua 1º de maio; ao Sul pela Rua Souza Carvalho;
à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
j) Da rua São Luiz à Rua Projetada:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Projetada; ao Sul pela Rua São Luiz; à Leste
pela rua 1º de maio; à Oeste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
SUB-BACIA C 8.3.1
- Riacho situado na Granja Portugal:
a) Da rua Democrata à rua Dias Mendes:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Democrata; ao Sul pela Rua Dias Mendes;
à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela rua Taubaté;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
b) Da Rua Mandes à rua Francisco Domingues:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)de
largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo 15,0m(quinze
metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
c) Da Rua Francisco Domingues à rua Carlos Chagas:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)de
largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo 15,0m(quinze
metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;

d) Da rua Carlos Chagas à rua Taquari:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)de
largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo 15,0m(quinze
metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
e) Da Rua Taquari à rua Vital Brasil:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)de
largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo 15,0m(quinze
metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
f ) Da Rua Vital Brasil à rua Emílio de Menezes:
1ª Categoria: faixa simétrica com 30,0m(trinta metros)de
largura, ao longo do eixo longitudinal, sendo 15,0m(quinze
metros) para cada lado, a partir do eixo;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
g) Da Rua Emílio de Menezes à rua Oliveira Sobrinho:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Emílio de Menezes; ao Sul pela Rua Oliveira Sobrinho; à Oeste pela rua Projetada; à Leste pela rua
Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
h) Da rua Oliveira Sobrinho à rua 1º de Maio:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites:
ao Norte pela Rua Oliveira Sobrinho; ao Sul pela Rua
1ª de Maio; à Leste pela rua Projetada; à Oeste pela
rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
i) Da Rua Teodoro de Castro à Rua Londrina:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Teodoro de Castro; ao Sul pela Rua Londrina;
à Oeste pela rua Projetada; à Leste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
j) Da Rua Londrina à Rua Humberto Lomeu:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Londrina; ao Sul pela Rua Humberto Lomeu;
à Oeste pela rua Projetada; à Leste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
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metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
l) Da Rua Humberto Lomeu á Rua José Abílio:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua Humberto Lomeu; ao Sul pela Rua José Abílio; à Oeste pela rua Projetada; à Leste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
m) Da Rua José Abílio a Rua 23 de Julho:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites: ao
Norte pela Rua José Abílio; ao Sul pela 23 de Julho; à Oeste
pela rua Projetada; à Leste pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria;
- Riacho Diogo Correia – da rua Diogo Correia a
rua Projetada:
1ª Categoria: área compreendida nos seguintes limites:
ao Norte pela Rua Rio de Janeiro; ao Sul pelo prolongamento da “A”; à Leste pela Rua Diogo Correia; à Oeste
pela rua Projetada;
2ª Categoria: faixa com largura mínima de 100,0m(cem
metros), medidos em projeção horizontal a partir da faixa
de proteção de 1ª Categoria.”

DECRETO Nº 26.458
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2001.
Dispõe sobre as áreas e faixas de proteção de 1ª
categoria do rio Maranguapinho previstas no
Decreto nº 15.274 de 25 de maio de 1982.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o Art. 88, incisos IV e VI,
da Constituição Estadual, e,
CONSIDERANDO a necessidade de guardar observância
de cada recurso hídrico com as suas peculiaridades atuais, de
modo que reste assegurado o perfeito escoamento das águas
pluviais de suas respectivas bacias hidrográficas;
CONSIDERANDO ser dever do Estado adotar ações preventivas contra a erosão e o conseqüente assoreamento desses
recursos hídricos, impedindo, concomitantemente, o acesso
de poluentes aos corpos d’água e as ocupações indevidas das
faixas e/ou áreas de proteção ambiental;
CONSIDERANDO por fim o disposto nos artigos 3º e 4º
da Lei nº 10.147 de 1º de dezembro de 1977, no artigo 23,
VI da Constituição Federal e no Artigo 259 da Constituição
Estadual, e no Decreto nº 15.274, de 25 de maio de 1982,
DECRETA:

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

Art.1º. Ficam incluídas no art. 1º do Decreto nº 15.274, de
25 de maio de 1982, as áreas abaixo indicadas:

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza aos 16 de março de 1998.

“As áreas e faixas de proteção de 1ª Categoria do Rio Maranguapinho (Bacia C), no trecho compreendido entre a avenida
Senador Fernandes Távora e a avenida Mister Hull, passam
a ser delimitadas pela Via Boulevard Maranguapinho da
Margem Direita e Via Boulevard Maranguapinho da Margem
Esquerda, conforme planta na escala de 1:10.000 constante
do Anexo I, integrante deste Decreto, e planilha de cálculo
de área consubstanciada no Anexo II deste Decreto”.

Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Adolfo de Marinho Pontes
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE.
***

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 05 de dezembro de 2001.
Benedito Clayton Veras Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ EM
EXERCÍCIO
Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

