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PROJETO DE LEI Nº     DE 2019 

“Fica estabelecida a obrigatoriedade da 

divulgação de todas as licenças ambientais 

outorgadas pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), no 

Portal Transparência do Governo do Estado 

do Espírito Santo”.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade da divulgação de todas as licenças 

ambientais outorgadas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(IEMA), no Portal Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo; 

Art. 2º Deverão constar no Portal da Transparência todas as licenças ambientais 

outorgadas pelo IEMA. 

Art. 3º As informações de que trata esta Lei deverão ser disponibilizadas no Portal da 

Transparência em até 48 horas antes da autorização. 

Parágrafo único. Para as licenças cuja liberação tenha ocorrido em data anterior à 

aprovação desta Lei, será dado o prazo de 30 (trinta) dias para o devido cumprimento 

dos termos estabelecidos neste normativo.  

Art. 4º O não cumprimento desta Lei implicará em ato de improbidade administrativa 

às autoridades responsáveis, nos termos dos incisos IV e VI, do artigo 11, da Lei 8.429 

de 1992.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Vitória, 20 de março de 2019. 

 

CARLOS VON 

DEPUTADO ESTADUAL 
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JUSTIFICATIVA 

Este projeto de lei objetiva dar plena transparência quanto às licenças ambientais 

outorgadas pelo IEMA. 

Sabemos que nos dias atuais enfrentamos um grande problema com o meio ambiente e 

recursos hídricos. 

A publicidade, princípio geral da Administração Pública que consta no artigo 37 da 

Constituição Federal, revela-se como um direito dos cidadãos, propiciando a ampliação 

dos mecanismos de controle e fortalecendo o princípio basilar da democracia: a 

transparência.  

Sabemos que não padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa 

parlamentar que disponha sobre a publicidade dos atos realizados pelo Poder Executivo.  

Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de 

acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios 

básicos da administração pública, e com as diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Certos da preocupação dos demais parlamentares com a ampliação da transparência e 

dos mecanismos de controle pela população, encaminhamos o presente projeto para 

aprovação desta Casa de Leis.  
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