
 

 

PORTARIA SEMA Nº 31, de 19 de março de 2015.* 
 
Estabelece as tipologias de empreendimentos e atividades, localizados no raio de dez quilômetros do limite da Área de 
Proteção Ambiental – APA do Banhado Grande, que estão previamente autorizadas pelo órgão gestor da Unidade de 
Conservação para fins de licenciamento ambiental e disciplina procedimentos para aquelas sujeitas à autorização prévia. 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso das atribuições 
elencadas na Constituição Estadual, de 03 de outubro de 1989, e na Lei Estadual n° 14.672, de 01 de janeiro de 2015, e 
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 36, § 3º, da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação); 
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 55, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.520, de 03 de agosto de 2000 
(Código Estadual do Meio Ambiente); 
CONSIDERANDO a Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010, que dispõe, no âmbito do licenciamento 
ambiental sobre a autorização do órgão gestor das Unidades de Conservação; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 38.971, de 23 de outubro de 1998, que Cria a Área de Proteção Ambiental do 
Banhado Grande, e dá outras providências; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 41.559, de 24 de abril de 2002, que cria o Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos 
Pachecos; 
CONSIDERANDO que as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) são unidades de conservação (UC) de uso sustentável 
com o propósito de compatibilizar as atividades humanas com a conservação da biodiversidade por intermédio do 
desenvolvimento sustentável no interior de seus limites; 
CONSIDERANDO que as APAs não possuem zona de amortecimento ou corredores ecológicos corroborando com a 
ideia original da criação desta categoria de UC, em que sua gestão é voltada para o território definido legalmente; e 
CONSIDERANDO o Acordo Judicial referente à Ação Civil Pública nº 001/1.13.0186091-4, de 3 de outubro de 2014, 
homologado em 21 de outubro de 2014; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Em cumprimento à Lei Estadual nº 11.520/00, com vistas a instruir os processos de licenciamento ambiental no 
raio de 10 km da APA do Banhado Grande, fica previamente autorizado o Licenciamento Ambiental de todas as 
atividades e empreendimentos situados naquela faixa de distância, com exceção das seguintes: 
I. atividades de mineração no entorno de 10 km do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, desde que situados 
nos limites da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí; 
II. atividades sujeitas a EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental). 
§ 1º Para fins de fiscalização, os órgãos licenciadores devem emitir um relatório anual dando ciência a gestão da APA do 
Banhado Grande sobre os empreendimentos licenciados de acordo com as características postas no caput deste artigo. 
§ 2º O procedimento de ciência dos empreendimentos não passíveis de autorização para licenciamento dar-se-á de 
forma que o órgão licenciador emitirá à gestão da APA do Banhado Grande, no primeiro mês do ano, um relatório anual 
contendo as seguintes informações: 
- Identificação do órgão licenciador; 
- Dados gerais do órgão licenciador (endereço para correspondência, telefone e e-mail); 
- Identificação do responsável pela informação; 
- Dados gerais do empreendedor (nome, CPF/CNPJ); 
- Características gerais do empreendimento (atividade/CODRAM, número da licença e localização do empreendimento 
contendo as coordenadas geográficas). 
Art. 2º. Para os empreendimentos e atividades enquadrados nos incisos I e II do art. 1º, a solicitação de Autorização para 
Licenciamento Ambiental deverá ser feita pelo órgão licenciador ao órgão gestor da APA do Banhado Grande, através de 
processo administrativo próprio, antes da emissão da primeira licença prevista, e deve conter as seguintes informações: 
- Identificação do órgão licenciador; 
- Dados gerais do órgão licenciador (endereço para correspondência, telefone e e-mail); 
- Identificação do responsável técnico (endereço para correspondência, telefone e e-mail); 
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- Dados gerais do empreendedor (nome, CPF/CNPJ, endereço para correspondência, telefone e e-mail); 
- Características gerais do empreendimento (tipo de atividade; licença solicitada; localização do empreendimento; 
informações espaciais da propriedade em formato kml ou shapefile, contendo os limites da propriedade, da atividade, 
atributos ambientais, dentre outras; demais informações técnicas pertinentes). 
Art. 3º. Esta Portaria tornar-se-á nula a partir da publicação da Portaria de aprovação do Plano de Manejo da APA do 
Banhado Grande, passando a valer as normas estabelecidas no referido documento. 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Porto Alegre, 19 de março de 2015. 
Ana Maria Pellini 
Secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
 
*Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado em 1º de abril de 2015.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


