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Ambiente e Sustentabilidade do Pará- SEMAS/PA, criada pela Lei Estadual nº 8.096, de janeiro de 2015. O
NEL está subordinado ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e, vinculado ao
Gabinete do Secretário.
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Carlos Victor Souza Silva- Assistente administrativo
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Eduardo Colares- Estagiário
Sandro Alves- Estagiário
Apresentação do Legis News:
O Legis News é um projeto de comunicação social de iniciativa do Núcleo de Estudos Legislativos (NEL),
que tem a responsabilidade institucional de divulgar as mais recentes e relevantes normas publicadas e
alterações legislativas ambientais e administrativas, semanalmente, com o objetivo de fornecer uma maior
visibilidade e acesso às informações legislativas de âmbito estadual e nacional.
E-mail para contato: nel.semas@gmail.com

normas FEDERAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 18, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018 DO
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO ICMBIO. Regula os procedimentos
administrativos para a celebração de avenças entre o Instituto Chico Mendes e
fundações de apoio para instrumentalizar a execução de projetos e dá outras
providências.
Publicado no Diário Oficial da União em 04 de dezembro de 2018. Seção: 1. (p.
57)
Disponível em: <http://portal.imprensanacional.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/53244363>
PORTARIA Nº 3.540, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018 DO MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE E DO IBAMA. Institui a Política de Gestão de Riscos e Integridade do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama).
Publicado no Diário Oficial da União em 06 de dezembro de 2018. Seção: 1. (p.
57)
Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/53756697/do1-2018-12-06portaria-n-3-540-de-3-de-dezembro-de-2018-53756393>
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 25, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018 DO
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO IBAMA. Altera o art. 2º da Instrução
Normativa 14, de 26 de abril de 2018.
Publicado no Diário Oficial da União em 06 de dezembro de 2018. Seção: 1. (p.
57)
Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/53757127/do1-2018-12-06instrucao-normativa-n-25-de-5-de-dezembro-de-2018-53756878>.
DECRETO Nº 9.600, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018. Consolida as diretrizes
sobre a Política Nuclear Brasileira.
Publicado no Diário Oficial da União em 06 de dezembro de 2018. Seção: 1. (p.
03)
Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/53757734/do1-2018-12-06decreto-n-9-600-de-5-de-dezembro-de-2018-53757633>

normas ESTADUAIS
RESOLUÇÃO Nº 138 DE 23 DE OUTUBRO 2018 DO COEMA. Aprova a
concessão da Licença Prévia – LP, pleiteada do processo administrativo n.º
29340/2016 para o Projeto Complexo Hidrelétrico Cupari Braço Leste Localizado
no município de Rurópolis/PA sob a responsabilidade da empresa Cienge
Engenharia e Comércio LTDA.
Publicado no Diário Oficial. Belém, sexta-feira, 30 de novembro de 2018. (p. 42)
Disponível em: <http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.11.30.DOE.pdf>
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018 DA SEMAS.
Altera dispositivo na Instrução Normativa nº 01, de 09 de maio de 2017, que
dispõe sobre os procedimentos e critérios para a inscrição no Cadastro de
Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais do Estado do Pará –
CEPROF e utilização do Sistema de Comercialização e Transporte dos Produtos
Florestais do Estado do Pará – SISFLORA, e dá outras providências.
Publicado no Diário Oficial. Belém, quinta-feira, 06 de dezembro de 2018. (p. 55)
Disponível em: <http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.12.06.DOE.pdf>
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA:
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 024/2018. Prefeitura Municipal de
Alenquer e o Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR. O presente acordo
tem por objeto, o estabelecimento de um processo de cooperação
interinstitucional, visando o fortalecimento da agricultura familiar e erradicação
da pobreza rural, através da integração de recursos técnicos e materiais,
objetivando a implementação e promoção de politicas, voltados ao
Desenvolvimento Rural Sustentável por meio de Assistência Técnica Técnica e
Extensão Rural no Município.
Publicado no Diário Oficial. Belém, sexta-feira, 30 de novembro de 2018. (p. 39)
Disponível em: <http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.11.30.DOE.pdf>
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 008/2018 SEMAS/PA. Estado do
Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
– SEMAS/PA, o Ministério Público do Estado do Pará – MPE/PA e Ministério
Público Federal – MPF. O presente acordo tem por objeto a conjugação de
esforços para viabilizar ações de gestão e governança territorial no Estado do
Pará, envolvendo monitoramento ambiental e socioeconômico, planejamento
operacional e apoio técnico à fiscalização ambiental, permitindo o
compartilhamento de dados, conhecimentos, informações e experiências, bem
como o uso de produtos e tecnologias automatizadas geradas pelo Centro
Integrado de Monitoramento Ambiental – CIMAM.
Publicado no Diário Oficial. Belém, quinta-feira, 06 de dezembro de 2018. (p. 56)
Disponível em: <http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.12.06.DOE.pdf>

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 024/2018. Prefeitura Municipal de
Mojuí dos Campos e o Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR. O
presente acordo tem por objeto, o estabelecimento de um processo de cooperação
interinstitucional, visando o fortalecimento da agricultura familiar e erradicação
da pobreza rural, através da integração de recursos técnicos e materiais,
objetivando a implementação e promoção de politicas, voltados ao
Desenvolvimento Rural Sustentável por meio de Assistência Técnica e Extensão
Rural no Município.
Publicado no Diário Oficial. Belém, quinta-feira, 06 de dezembro de 2018. (p. 60)
Disponível em: <http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.12.05.DOE.pdf>
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 022/2018. Prefeitura Municipal de
Juruti e o Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR. O presente acordo tem
por objeto, o estabelecimento de um processo de cooperação interinstitucional,
visando o fortalecimento da agricultura familiar e erradicação da pobreza rural,
através da integração de recursos técnicos e materiais, objetivando a
implementação e promoção de politicas, voltados ao Desenvolvimento Rural
Sustentável por meio de Assistência Técnica e Extensão Rural no Município.
Publicado no Diário Oficial. Belém, quinta-feira, 06 de dezembro de 2018. (p. 60)
Disponível em: <http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.12.05.DOE.pdf>
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 017/2018. Prefeitura Municipal de
Goianésia e o Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR. O presente acordo
tem por objeto, o estabelecimento de um processo de cooperação
interinstitucional, visando o fortalecimento da agricultura familiar e erradicação
da pobreza rural, através da integração de recursos técnicos e materiais,
objetivando a implementação e promoção de politicas, voltados ao
Desenvolvimento Rural Sustentável por meio de Assistência Técnica e Extensão
Rural no Município.
Publicado no Diário Oficial. Belém, quinta-feira, 06 de dezembro de 2018. (p. 60)
Disponível em:<http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.12.05.DOE.pdf>.
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 009/2018 – SEMAS/PA. Governo do
Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Sustentabilidade – SEMAS/PA e Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/PA. O
presente acordo tem por objeto, o desenvolvimento de ações conjuntas
destinadas a efetivar e aprimorar a interligação dos Sistemas Corporativos da
SEMAS e a Solicitação Eletrônica de Benefícios Fiscais – SEBF, além de outros
procedimentos administrativos necessários à plena execução deste objeto.
Publicado no Diário Oficial. Belém, sexta-feira, 07 de dezembro de 2018. (p. 34)
Disponível em: <http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.12.07.DOE.pdf>.
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Aviso de prorrogação de chamada pública. O Governo do Estado do Pará,
por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS torna público a Prorrogação do presente Edital de Chamada Pública para
selecionar Organizações da Sociedade Civil para Execução de ações de
fortalecimento das associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis visando a gestão integrada de resíduos sólidos segundo a política
nacional dos resíduos sólidos (lei 12.305/2010).
Publicado no Diário Oficial. Belém, sexta-feira, 30 de novembro de 2018. (p. 41)
Disponível em: <http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.11.30.DOE.pdf>
COP-14. Acordo para reverter destruição da natureza. Mais de 160 países
reunidos no Egito se comprometem com ações para reduzir a perda global da
biodiversidade.
Para maiores informações: <http://www.mma.gov.br/>
Municípios serão premiados por gestão ambiental. Iniciativa foi anunciada
nesta quarta-feira, em Brasília, durante a 131ª Reunião Ordinária do Conama.
Cidades foram selecionadas por medidas sustentáveis.
Para maiores informações: <http://www.mma.gov.br/>
Aberta eleição para o Conselho Nacional de Zonas Úmidas. Há cinco vagas
para representantes da sociedade civil com atuação em Áreas Úmidas, uma para
cada região geográfica do país. Resultado será conhecido em fevereiro de 2019.
Para maiores informações: <http://www.mma.gov.br/>
Países negociam ações para conter aquecimento global. Conferência do
Clima começa na próxima segunda-feira (3), na Polônia. Espaço Brasil no evento
apresentará políticas ambientais desenvolvidas em território nacional.
Para maiores informações: <http://www.mma.gov.br/>
Abertas as inscrições para os cursos EAD. Interessados têm até o dia 12 de
dezembro para se matricular em diversos cursos online e gratuitos com temáticas
ambientais.
Para maiores informações: <http://www.mma.gov.br/informma/item/15284abertas-as-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-os-cursos-ead.html>
Noruega repassará 70 milhões de dólares ao Brasil. Maior doador do Fundo
Amazônia, governo norueguês fará o aporte por emissões reduzidas a partir da
queda registrada no desmatamento na Amazônia em 2017.
Para maiores informações: <http://www.mma.gov.br/>
MMA lança indicadores de educação ambiental. Ferramenta permite
monitorar e avaliar desempenho e resultados das ações promovidas no país por
instituições que realizam nessa área.
Para maiores informações: <http://www.mma.gov.br/>

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 020/2018. Prefeitura Municipal de
Prainha e o Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural – NGPR. O presente acordo
tem por objeto, o estabelecimento de um processo de cooperação
interinstitucional, visando o fortalecimento da agricultura familiar e erradicação
da pobreza rural, através da integração de recursos técnicos e materiais,
objetivando a implementação e promoção de politicas, voltados ao
Desenvolvimento Rural Sustentável por meio de Assistência Técnica e Extensão
Rural no Município.
Publicado no Diário Oficial. Belém, quinta-feira, 06 de dezembro de 2018. (p. 60)
Disponível em: <http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.12.05.DOE.pdf>
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