02 de junho de 2011 | Ano 01 nº 006

Resolução CONAMA altera condições e
padrões de lançamento de efluentes

Tome Nota:
Prazos de junho
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Rio de Janeiro: atualizações no licenciamento ambiental
O Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM) do estado do Rio de Janeiro foi objeto de atualizações entre meados do mês de
abril e início do mês de maio. Em 19 de abril de 2011, foi publicada a Resolução INEA n° 31, que implementou os códigos a serem
adotados pelo órgão para o enquadramento de empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental estadual, além
de introduzir nova organização das atividades em grupos e subgrupos. Em seguida, foi publicada, em 27 de abril de 2011, a
Resolução INEA n° 32, que estabeleceu critérios para determinação do porte e potencial poluidor de tais empreendimentos e
atividades, com base na nova organização. Por fim, com o fito de adequar as taxas do licenciamento ambiental às novas
Resoluções INEA, foi publicada, em 02 de maio de 2011, a Resolução CONEMA n° 31, que aprova os custos referentes à análise e
processamento dos requerimentos de licenças, certificados, autorizações e certidões ambientais.
Para maiores informações, entre em contato com um de nossos profissionais abaixo.
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O Informativo Ambiental é um periódico preparado por profissionais de Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown LLP e possui
caráter meramente educacional. Qualquer consulta ou questão legal deve ser discutida diretamente com seus advogados.
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