Estado
-

Esfera

Ente

Norma

Data

Descrição

Federal

Instituto Brasileiro

Portaria n°

21.3.2020

Suspende os prazos processuais de forma indeterminada, a partir do dia 16

do Meio Ambiente e

826/2020

de março de 2020.

dos Recursos
Naturais Renováveis

Link:http://www.sindipi.com.br/uploads/repositorio/files/SEI_IBAMA%20-

(“IBAMA”)
-

Federal

%20Portaria%20826%20-%20substitui%20774.pdf

Instituto Brasileiro

Portaria n°

do Meio Ambiente e

827/2020

22.3.2020

Determina o regime de teletrabalho no âmbito do Ministério do Meio
Ambiente e suas entidades vinculadas enquanto perdurar o estado de

dos Recursos

emergência pública.

Naturais Renováveis
(“IBAMA”)

Link:https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_co
nferir&codigo_verificador=7256900&codigo_crc=6F858CC4&hash_downloa
d=0120ba65fca850f171fdb7913a4ccc1c68504ec546424fd2dad69ea05c6b59
a7372e605f799f40cfe49efddc4b135a193eacdf897172522f4c6ffa89c9165590
&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0

-

Federal

Instituto Chico

Portaria n°

Mendes de

226/2020

21.3.2020

Suspende os prazos processuais de forma indeterminada, a partir do dia 23
de março de 2020.

Conservação da
Biodiversidade
("ICMBio”)

Link:https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/portarias/portaria_22
6_21mar2020.pdf

-

Federal

Instituto Chico

Portaria n°

Mendes de

227/2020

22.3.2020

Suspende a visitação às Unidades de Conservação, por tempo indeterminado.

Conservação da

Link:https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/portarias/portaria_22

Biodiversidade

7_22mar2020.pdf

("ICMBio”)
-

Federal

Instituto Brasileiro

Instrução

do Meio Ambiente e

Normativa n°

dos Recursos

12/2020

25.3.2020

Prorroga, até o dia 29 de junho de 2020, o prazo para a entrega do Relatório
Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos
Ambientais – RAPP.

Naturais Renováveis
(“IBAMA”)

Link:https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_co
nferir&codigo_verificador=7279938&codigo_crc=B6C57AF5&hash_downloa
d=1aa097139e7c5610bbfa324a1b8658d3600e0157bccaab702382413bab12f
cafc94e37f3d24f627f643f0d9214a214ccb3bd3d4d2cd4c9cec528595fc417f13
7&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0

-

Federal

Presidência da

Lei n°

República

13.979/2020

6.2.2020

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da pandemia causada pelo vírus
Covid-19.

Link:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2020/Lei/L13979.ht
m

-

Federal

Presidência da

Decreto

República

Federal n°

20.3.2020

10.282/2020

Determina os serviços essenciais e indispensáveis durante a pandemia.

Link:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2020/decreto/D10282.htm

-

Federal

Presidência da

Decreto

25.3.2020

Inclui os serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e

República

Federal n°

os serviços de produção de petróleo, distribuição e comercialização de

10.292/2020

combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo
como serviços essenciais e indispensáveis durante a pandemia.

Link:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2020/decreto/D10292.htm
-

Federal

Instituto Brasileiro

Comunicado

do Meio Ambiente e

nº

dos Recursos

733671/2020-

Naturais Renováveis

GABIN

(“IBAMA”)

2.4.2020

Diretrizes de cumprimento de medidas e obrigações ambientais referentes ao
Licenciamento Ambiental, durante a pandemia do COVID-19.

Link:https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_co
nferir&codigo_verificador=7337671&codigo_crc=CA44F822&hash_downloa
d=a69a3710f080a74454b16f7443f5465786930b2a4a73b5ccc92e70ebecb3d
b7ece17e8d0e78b578311e5f0900ed2c442c542c6f551d55dd8c2d59309f6cb9
5a7&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0

Região Sudeste

SP

SP

Estadual

Estadual

Companhia Estadual

Decisão de

16.3.2020

do Estado de São

Diretoria n°

Cetesb, bem como determina que recursos e manifestações devem ser

Paulo (“Cetesb”)

012/2020/P

encaminhados ao órgão via remessa por Correios.

Companhia Estadual

Decisão de

do Estado de São

Diretoria n°

de 2020, referente aos sistemas de logística reversa que atuam no formato de

Paulo (“Cetesb”)

035/2020/P

estruturação e apoio a cooperativas.

6.4.2020

Determina o regime de teletrabalho, a suspensão das visitas às instalações da

Estabelece o procedimento para a análise de Relatórios Anuais de Resultados

Link:https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/DD-035-2020-PProcedimento-para-análise-de-Relatórios-de-2020-de-sistemas-delogística-reversa.pdf
São

Municipal

Poder Executivo

Decreto

Paulo

Municipal n°

(SP)

59.283/2020

16.3.2020

Declara situação de emergência no Município de São Paulo e define outras
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.

Link:https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-

paulo/decreto/2020/5929/59283/decreto-n-59283-2020-declarasituacao-de-emergencia-no-municipio-de-sao-paulo-e-defineoutras-medidas-para-o-enfrentamento-da-pandemia-decorrente-docoronavirus
SP

Estadual

Companhia Estadual

Decisão de

do Estado de São

Diretoria

Paulo (“Cetesb”)

31.3.2020

Suspensão de determinados prazos administrativos no período de 16.3.2020
a 30.4.2020.

Link:https://cetesb.sp.gov.br/blog/2020/03/31/cetesb-suspende-prazosadministrativos-em-funcao-da-pandemia-da-covid-19/

RJ

Estadual

Instituto Estadual do

Decreto

27.3.2020

Promove as medidas de enfrentamento da propagação do novo COVID-19 e

Ambiente (“Inea”)

Estadual n°

também suspende os prazos processuais dos processos administrativos de

47.006/2020

todas as esferas da Administração Pública do estado, bem como o acesso aos
autos de processos físicos, por um período de 15 dias, a contar da publicação
do decreto.

Link:http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra

_edicao.php?session=VGtSYVEwNUZWWGxOYWtWMFVWUnJNVTVU
TURCT1ZGRXhUR1N1JYUk9SRmsxVG10R1ExSkVZM2h0ZWxre1RWU1
Z0RTVVYTNsT1JHTXhUVUU5UFE9PQ==

http://www.inea.rj.gov.br/inea-suspende-atendimento-presencial-aopublico-temporariamente/
RJ

Estadual

Governo do Estado

Decreto
Estadual n°
47.027/2020

13.4.2020

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do
COVID-19 e suspende os prazos administrativos até 30.4.2020.

Link:http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra

_edicao.php?session=VGtSUk1sRnFWWGhPYW10MFVrUnNSazFETUR
CUFJHZDVURlZGZVZGNlRYUlNhMFY1VFRCT1EwNHdWVEpTYTFsNFR
WUlZORTVxWjNsT1ZHdDRUVUU5UFE9PQ==
Rio

de

Municipal

Poder Executivo

Janeiro

Decreto

11.3.2020

Municipal

(RJ)

Estabelece conjunto de medidas necessárias a redução do contágio pelo
COVID-19, coronavirus.

47.246/2020
Link:https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=6&ved=2ahUKEwitia3MpLfoAhWWUs0KHdQ8CgsQFjAFegQIBRAB&url
=http%3A%2F%2Fdoweb.rio.rj.gov.br%2Fportal%2Fedicoes%2Fdownload%2
F4471&usg=AOvVaw2xSJVR9AawiIc0OtgjJS0a

MG

Estadual

Secretaria de Estado

Deliberação do

de Meio Ambiente e

Comitê

Desenvolvimento

Extraordinário

Sustentável de

Covid-19 n°

Minas Gerais

6/2020

(“SEMAD”)

18.3.2020

Suspende os prazos de processos administrativos no âmbito do Poder
Executivo.

Link: http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/232069

MG

Estadual

Secretaria de Estado

Decreto

19.3.2020

Suspende os prazos dos processos administrativos, de qualquer espécie, para

de Meio Ambiente e

Estadual n°

o interessado e para a Administração Pública, a partir de 19.3.2020 até 30 de

Desenvolvimento

47.890/2020

abril de 2020.

Sustentável de
Minas Gerais

Link: http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/232105

(“SEMAD”)

ES

Estadual

Instituto Estadual do

Instrução

23.3.2020

Meio Ambiente e

Normativa n°

administrativos que tramitam no IEMA, tais como comprovantes de

Recursos Hídricos

5-N/2020

condicionantes atreladas a licenciamento, requerimentos de renovação de

(“IEMA”)

Suspende por tempo indeterminado, a contagem dos prazos dos processos

licença ambiental, apresentações de defesas e de planos de recuperação de
área degradada.

Link: http://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/#/p:22/e:4757
ES

Estadual

Agência Estadual de

Instrução

Recursos Hídricos

Normativa nº

(“AGERH”)

3/2020

25.3.2020

Suspende os prazos administrativos, bem como de processos de outorga,
cumprimento de condicionantes, dentro outros, por tempo indeterminado.

Link:http://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/#/p:36/e:4764?find=a
gerh

ES

Estadual

Agência Estadual de

Instrução

Recursos Hídricos

Normativa nº

(“AGERH”)

1/2020

9.3.2020

Institui os procedimentos para o requerimento online de outorgas.

Link:http://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/#/p:26/e:4744?find=a
gerh

ES

Estadual

Agência Estadual de

Instrução

Recursos Hídricos

Normativa nº

(“AGERH”)

4/2020

25.3.2020

Autoriza a protocolização de documentos e requerimentos de outorga por
meio de e-mail.
Link:http://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/#/p:36/e:4764?find=a
gerh

ES

Estadual

Instituto Estadual do

Instrução

Meio Ambiente e

Normativa n°

Recursos Hídricos

6-N/2020

24.3.2020

Autoriza a protocolização de documentos meio de e-mail ou Correios, sendo
considerada a data da postagem ou do envio do e-mail para fins de contagem
de prazo.

(“IEMA”)
Link:http://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/#/p:35/e:4763?find=ie
ma
Vitória
(ES)

Municipal

Secretaria de Meio

Decreto nº

Ambiente

18.044/2020

(“SEMMAM”)

18.3.2020

Suspensão do atendimento presencial nos órgãos de administração pública
municipal e suspensão dos prazos administrativos, até 31.3.2020, data em que
o decreto perde o vigor.

Link:https://diariooficial.vitoria.es.gov.br/ExibirArquivo.aspx?qs=qWdXNT75
uq4jT8sAXHV4YcKe8SoLZJ3dDlfTaxRwv%2fkTq2%2f08j9RDCzsKhlVvmB0Zi%
2f2pT3g5ubRfg3EwY9aO5lzKfsyPbzahzRYVawhb3c%3d
Vitória

Municipal

(ES)

Secretaria de Meio

Decreto nº

Ambiente

18.056/2020

31.3.2020

Determina a prorrogação do Decreto nº 18.044/2020, que suspendeu os
prazos administrativos, até o dia 15.4.2020.

(“SEMMAM”)
Link:https://diariooficial.vitoria.es.gov.br/ExibirArquivo.aspx?qs=qWdXNT75
uq4jT8sAXHV4YcKe8SoLZJ3dDlfTaxRwv%2fkTq2%2f08j9RDCzsKhlVvmB0Zi%
2f2pT3g5ubRfg3EwY9aO5xvwwnoq0EAjxpVhRU3uw8%3d

Região Centro-Oeste
MS

Estadual

Instituto de Meio

Portaria n°

Ambiente de Mato

769/2020

17.3.2020

Suspende temporariamente o curso dos prazos referentes a processos e
procedimentos administrativos, bem como a entrada e o atendimento

Grosso do Sul

presencial ao público externo.

(“IMASUL”)
Link:https://www.imasul.ms.gov.br/wpcontent/uploads/2020/03/Di%C3%A1rio-Oficial-Eletr%C3%B4nico-n.10.118.pdf

MT

Estadual

Secretaria de Estado

Decreto n°

do Meio Ambiente

417/2020

(“SEMA-MT”)

20.3.2020

Suspende dos prazos de todos os processos administrativos no âmbito do
Poder Executivo Estadual.

Link:https://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/15844/#/p:3/e:1
5844
MT

Estadual

Secretaria de Estado

Comunicado

do Meio Ambiente

via site oficial

24.3.2020

Procedimentos para a emissão de licenças e autorizações durante a
pandemia.

(“SEMA-MT”)
Link:http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=4932

GO

Estadual

Secretaria de Estado

Comunicado

de Meio Ambiente e

via site oficial

25.3.2020

Conforme informado no site oficial, todos os prazos continuam vigentes visto
que o atendimento continua via eletrônica.

Desenvolvimento
Sustentável

Link: http://www.meioambiente.go.gov.br/noticias/1868-tutorial-da-semad-

(“SEMAD”)

orienta-sobre-acesso-a-servi%C3%A7os-e-canais-de-atendimento-durantepandemia.html

DF

Estadual

Instituto Brasília

Comunicado

Ambiental (“IBRAM")

via site oficial

23.3.2020

Suspensão das atividades presenciais do órgão ambiental. Entretanto, nada
foi mencionado quanto aos prazos processuais.

Link: http://www.ibram.df.gov.br/covid-19-brasilia-ambiental-suspendeatividade-presencial-e-adota-servico-de-teletrabalho/

DF

Estadual

Instituto Brasília

Instrução

21.3.2020

Prorroga até o dia 31.12.2020, a vigência de todas as Licenças Ambientais,

Ambiental (“IBRAM")

Normativa nº

Autorizações Ambientais e Autorizações de Supressão da Vegetação, bem

9/2020

como prorrogou, até 31.5.2020, o cumprimento das condicionantes
ambientais e o atendimento às pendências processuais.

Link:http://www.ibram.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/serviço-213-2020.pdf
DF

Estadual

Secretaria de Estado

Instrução

de Obras e

Normativa SLU

Infraestrutura

nº 7/2020

8.4.2020

Prorrogação do prazo de pagamento referente a disposição de Resíduos da
Construção Civil.

Link:http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizararquivo/?pasta=2020/04_Abril/DODF 068 09-04-2020&arquivo=DODF 068
09-04-2020 INTEGRA.pdf
DF

Estadual

Instituto Brasília

Instrução

Ambiental (“IBRAM")

Normativa nº

7.4.2020

Suspensão dos prazos administrativos fiscais, bem como os prazos
estabelecidos por meio de advertências e decisões, até 30.4.2020.

12/2020
Link:http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-

arquivo/?pasta=2020/04_Abril/DODF

067

2020&arquivo=DODF 067 08-04-2020 INTEGRA.pdf
Região Sul

08-04-

Porto

Municipal

Poder Executivo

Alegre

Decreto

16.3.2020

Municipal

(RS)

Dispõe sobre medidas a serem adotadas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) no

20.499/2020

Município de Porto Alegre.

Link:http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/3

270_ce_284967_1.pdf
Porto

Municipal

Poder Executivo

Alegre
(RS)

Decreto

16.3.2020

Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública

Municipal

de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) aos

20.500/2020

órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Link:http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/3

270_ce_284968_1.pdf
Porto
Alegre
(RS)

Municipal

Poder Executivo

Decreto

17.3.2020

Estabelece medidas a serem adotadas pelo transporte coletivo urbano e

Municipal

metropolitano, transporte privado de passageiros, transporte individual

20.503/2020

público e privado, para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) no
Município de Porto Alegre

Link:http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/3

276_ce_285092_1.pdf

Porto

Municipal

Poder Executivo

Alegre

Decreto

17.3.2020

Municipal

(RS)

Estabelece medidas complementares de prevenção contágio pelo novo
Coronavírus (COVID-19).

20.504/2020
Link:http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/3

276_ce_285093_1.pdf
Porto

Municipal

Poder Executivo

Alegre
(RS)

Decreto

17.3.2020

Decreta

situação

de

emergência

e

estabelece

medidas

para

os

Municipal

estabelecimentos restaurantes, bares, casas noturnas e outros, para

20.505/2020

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Porto Alegre.

Link:http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/3276_ce
_285098_1.pdf
Porto
Alegre
(RS)

Municipal

Poder Executivo

Decreto

17.3.2020

Estabelece medidas para os estabelecimentos shoppings centers e centros

Municipal

comerciais, para enfrentamento da emergência de saúde pública de

20.506/2020

importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) no
Município de Porto Alegre.

Link:http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/3276_ce
_285097_1.pdf

RS

Estadual

Secretaria do Meio

Decreto

1.4.2020

Ambiente e

Estadual n°

dos processos da administração pública. Os prazos de licenças, renovações

Infraestrutura

55.154/2020

ou condicionantes de processos que tramitam na Secretaria do Meio

(“SEMA-RS”)

Suspende os prazos de defesa e os prazos recursais por 30 dias, no âmbito

Ambiente e Infraestrutura e na Fundação Estadual de Proteção Ambiental não
estão contemplados no decreto e, portanto, seguirão os trâmites normais.
Revogou o Decreto Estadual nº 55.128.

Link: https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=401743
RS

Estadual

Fundação Estadual

Instrução

de Proteção

Normativa nº

Ambiental (“FEPAM”)

1/2020

31.3.2020

Suspende, até 31 de abril de 2020, os prazos processuais relativos aos pedidos
de licenciamento ambiental.

Link: https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=400378
RS

Estadual

Fundação Estadual

Portaria nº

de Proteção

28/2020

31.3.2020

Ambiental (“FEPAM”)

SC

Estadual

Suspende, até 15 de abril, os prazos das sindicâncias em andamento.

Link: https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=400376

Instituto do Meio

Decreto

23.3.2020

Suspende por 30 dias de todos os prazos processuais e recursais das

Ambiente de Santa

Estadual n°

entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual. Entretanto,

Catarina (“IMA”)

525/2020

apesar da suspensão dos prazos, os serviços de licenciamento e fiscalização
continuarão via home office, conforme informado no site do órgão ambiental.
Link: https://www.sc.gov.br/images/DECRETO_525.pdf

http://www.ima.sc.gov.br/index.php/noticias/1437-ima-mantem-servicosde-licenciamento-e-fiscalizacao-por-home-office

PR

Estadual

Instituto Ambiental
do Paraná ("IAP")

Comunicado
via site oficial

18.3.2020

Suspensão do atendimento presencial, porém não dispões acerca dos prazos
processuais.
Link: http://www.sedest.pr.gov.br/Noticia/Atendimento-presencial-suspenso

Curitiba

Municipal

Poder Executivo

(PR)

Decreto
Municipal nº
421/2020

15.3.2020

Declara Situação de Emergência em Saúde Pública, em decorrência da
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID 19).

Link: https://mid.curitiba.pr.gov.br/2020/00295534.pdf
PR

Estadual

Instituto Ambiental
do Paraná ("IAP")

Comunicado
via site oficial

31.3.2020

Suspensão dos prazos administrativos para licenciamentos, renovação de
licenças, outorgas, defesas e recursos administrativos referentes a Autos de
Infração, bem como o acesso aos autos dos processos físicos e demais
procedimentos administrativos.

Link:http://www.iap.pr.gov.br/2020/03/1664/Nota-de-esclarecimentoprazos-suspensos-para-entrega-de-documentos.html

Região Nordeste
BA

Estadual

Instituto do Meio

Portaria n°

Ambiente e

20.254/2020

20.3.2020

Suspende os prazos processuais referentes às defesas e recursos
administrativos, por um período de 15 dias.

Recursos Hídricos

Link: http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO21/DOSecMamb.html

("INEMA")
Salvador

Municipal

Poder Executivo

(BA)

Decreto

18.3.2020

Municipal nº

Declara situação de emergência no Município de Salvador e define outras
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavirus.

32.268/2020
Link:http://leismunicipa.is/xwbct
Salvador

Municipal

Poder Executivo

(BA)

Decreto

14.3.2020

Estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da Administração

Municipal nº

Pública Municipal Direta e Indireta, quanto às medidas de proteção para

32.249/2020

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).

Link:https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/decreto/2020/3225/3224
9/decreto-n-32249-2020-estabelece-orientacoes-aos-orgaos-e-entidadesintegrantes-da-administracao-publica-municipal-direta-e-indireta-quantoas-medidas-de-protecao-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saudepublica-de-importancia-internacional-decorrente-do-coronavirus-covid-19
BA

Estadual

Instituto do Meio

Portaria INEMA

Ambiente e

nº 20.286/2020

Recursos Hídricos
("INEMA")

24.3.2020

Suspende os prazos processuais por 30 dias, contando a partir do dia
25.3.2020, bem como prorroga as licenças ambientais, outorgas, autorizações
vencidas para o dia 26.4.2020.

Link:http://www.inema.ba.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/PORTARIA-INEMA-N%C2%BA-20286.pdf

RN

Estadual

Instituto de

Portaria n°

Desenvolvimento

20/2020

17.3.2020

Suspende o atendimento presencial por um período de 30 dias, com exceção
dos casos de abertura de novos processos. Entretanto, nada foi mencionado

Sustentável e Meio

sobre a suspensão dos prazos processuais. Ainda, determinou também a

Ambiente (“Idema”)

suspensão da visitação dos Parques Estaduais por um período de 30 dias.

Link:
http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000227151.P
DF
Natal

Municipal

Poder Executivo

(RN)

Decreto

17.3.2020

Municipal nº

Decreta situação de emergência no Município de Natal para o enfrentamento
da pandemia decorrente do COVID-19.

11.920/2020
Link:http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/prefeitura-de-natal-decretasituaa-a-o-de-emerga-ncia-para-enfrentamento-do-coronava-rus/475039

MA

Estadual

Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e
Recursos Naturais
(“SEMA-MA”)

Decreto
Estadual n°
35.662/2020

16.3.2020

Suspensão dos atendimentos presencias.
Link: http://legislacao.sema.ma.gov.br/arquivos/1584389608.pdf

MA

Estadual

Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e

Comunicado
vis site oficial

18.3.2020

Os prazos continuam vigentes e a abertura de novos processos deve ser feita
eletronicamente.

Recursos Naturais
Link: http://www.sema.ma.gov.br/comunicado-alteracao-nas-dinamicas-de-

(“SEMA-MA”)

atendimento-da-secretaria-de-estado-de-meio-ambiente-e-recursosnaturais/

PI

Estadual

Secretaria do Meio
Ambiente e

Comunicado
via site oficial

20.3.2020

Prorrogação dos prazos administrativos para licenciamento, renovação de
licença, procedimentos ligados a autos de infração e a outros tipos de

Recursos Hídricos do

processos ambientais.

Estado do Piaui
("SEMAR")
PI

Estadual

Conselho Estadual
de Meio Ambiente

Link: http://www.semar.pi.gov.br/noticia.php?id=3272
Resolução nº
31/2020

24.3.2020

Prorroga até 20 de abril de 2020, os prazos das licenças ambientais
concedidas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

(“CONSEMA”)
Link: http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20200324

CE

Estadual

Superintendência
Estadual do Meio
Ambiente
(“SEMACE”)

Comunicado
via site oficial

23.3.2020

Suspensão dos prazos administrativos processuais e de licenças ambientais,
até 30 de março.

Link: https://www.semace.ce.gov.br/2020/03/23/semace-suspende-prazosadministrativos-ate-30-de-marco/

PB

Estadual

Superintendência de
Administração do

Decreto n°
40.122/2020

13.3.2020

Suspensão das atividades presenciais. Requerimentos e demais solicitações
deverão ser encaminhados por meio de correspondência rastreável – AR – ou

Meio Ambiente

por meio virtual, através do e-mail. Entretanto, nada foi mencionado acerca

(“SUDEMA”)

dos prazos processuais.

Link:https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivodigital/doe/janeiro/marco/diario-oficial-14-03-2020.pdf/

PE

Estadual

Agência Estadual de
Meio Ambiente

Portaria n°
39/2020

17.3.2020

Suspende os prazos processuais referentes às defesas e recursos
administrativos, bem como os prazos de renovação de licenças ambientais,

(“CPRH”)

por um período de 30 dias.

Link:http://200.238.105.211/cadernos/2020/20200319/1PoderExecutivo/PoderExecutivo(20200319).pdf

AL

Estadual

Instituto do Meio
Ambiente de
Alagoas (“IMA”)

Comunicado
via site oficial

20.3.2020

Suspensão das atividades presenciais. Entretanto, os prazos processuais e
referentes a licenças continuam os mesmos e devem ser realizados
digitalmente.

Link:http://www.ima.al.gov.br/sem-atendimento-presencial-processos-defiscalizacao-do-ima-seguem-apenas-por-meio-digital/

SE

Estadual

Administração
Estadual do Meio

Comunicado
via site oficial

18.3.2020

O órgão ambiental disponibilizou documento com as medidas estaduais de
prevenção do vírus, porém não há menção a suspensão das atividades nem

Ambiente

dos prazos processuais e de licenças.

(“ADEMA”)
Link:https://www.adema.se.gov.br/confira-as-principais-medidas-deenfrentamento-da-situacao-de-emergencia-diante-da-presenca-docoronavirus-em-sergipe/
SE

Estadual

Administração
Estadual do Meio

Portaria nº
22/2020

26.3.2020

Suspende, até o dia 17 de abril de 2020, todos os processos administrativos
em trâmite no órgão, bem como determina o regime de trabalho a ser

Ambiente

realizado.

(“ADEMA”)
Link: https://segrase.se.gov.br/portal/visualizacoes/jornal/3366/#/p:2/e:3366

Região Norte
TO

Estadual

Instituto Natureza

Comunicado

do Tocantins

via site oficial

(“NATURATINS”)

23.3.2020

O órgão suspendeu todos os atendimentos presenciais e disponibilizou
novos canais de atendimento telefônico e online, porém não se manifestou
acerca da suspensão ou não dos prazos processuais. Desta forma, entendese que os prazos estão mantidos.

Link: https://naturatins.to.gov.br/noticia/2020/3/23/comunicado/
https://naturatins.to.gov.br/noticia/2020/3/17/governador-carlesse-assinadecreto-que-suspende-visitacoes-aos-parques-estaduais-em-funcao-donovo-coronavirus/

AM

Estadual

Instituto de Proteção

Comunicado

Ambiental do

via site oficial

18.3.2020

O órgão anunciou em seu site oficial que suspendeu todos os atendimentos
presenciais por um período de 15 dias e que o referido prazo pode ser

Amazonas (“IPAAM”)

prorrogado. Entretanto, não foi mencionada suspensão de prazos
processuais.

Link:http://www.amazonas.am.gov.br/2020/03/ipaam-anuncia-suspensaode-atendimento-ao-publico-durante-15-dias/
AM

Estadual

Governo do Estado

Decreto

30.3.2020

Estadual nº

Suspende os prazos administrativos, no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta, no período de 23 de março de 2020 a 30 de abril de 2020.

42.105/2020
Link: http://diario.imprensaoficial.am.gov.br/diariooficial/consultaPublica.do
AM

Estadual

Instituto de Proteção

Portaria nº

Ambiental do

82/2020

Amazonas (“IPAAM”)

7.4.2020

Estabelece os procedimentos para a renovação automática de Licenças de
Operação para as empresas que adotem um sistema de gestão ambiental.

Link:https://diario.imprensaoficial.am.gov.br/diariooficial/consultaPublica.do
;jsessionid=0D313753BA47C15A2AC2D67649CD93B0
Manaus

Municipal

Poder Executivo

(AM)

Decreto

16.3.2020

Municipal nº

Declara situação anormal caracterizada como emergencial no Município de
Manaus e dá outras providências.

4.780/2020
Link:https://leismunicipais.com.br/a/am/m/manaus/decreto/2020/478/4780
/decreto-n-4780-2020-declara-situacao-anormal-caracterizada-comoemergencial-no-municipio-de-manaus-e-da-outras-providencias
Manaus

Municipal

Poder Executivo

(AM)

Decreto

13.3.2020

Municipal nº

Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo
coronavírus (COVID-19) no âmbito da Administração Pública Municipal e dá

4.776/2020

outras providências.

Link:https://leismunicipais.com.br/a/am/m/manaus/decreto/2020/478/4776
/decreto-n-4776-2020-dispoe-sobre-medidas-temporarias-de-prevencaoao-contagio-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-da-administracaopublica-municipal-e-da-outras-providencias

RR

Estadual

Fundação Estadual

Comunicado

do Meio Ambiente e

via site oficial

Recursos Hídricos
(“FEMARH”)

16.3.2020

Suspensão das audiências de conciliação, a partir do dia 16.3.2020.

Link:http://www.femarh.rr.gov.br/index.php/noticias/item/160-femarhsuspende-audiencias-da-camara-de-conciliacao

RR

Estadual

Governo do Estado

Decreto

22.3.2020

Estadual nº

Decreta estado de calamidade pública em todo o estado de Roraima devido
à pandemia do COVID-19.

28.635-E/2020
Link: https://imprensaoficialrr.gov.br/app/_visualizar-doe/
RR

Estadual

Governo do Estado

Decreto

8.4.2020

Estadual nº

Altera o decreto nº 28.635/2020 e suspende, por 30 dias, os prazos e
processos administrativos, bem como a prescrição, exceto em casos urgentes

28.694-E/2020

ou essenciais.

Link: https://imprensaoficialrr.gov.br/app/_visualizar-doe/

AP

Estadual

Instituto do Meio

Site Oficial

25.3.2020

Não há qualquer posicionamento do órgão ambiental.

Ambiente e de
Ordenamento

Link: http://www.imap.ap.gov.br/

Territorial do Amapá

PA

Estadual

Secretaria Estadual

Decreto

16.3.2020

Suspensão dos prazos processuais no âmbito da Administração Pública

de Meio Ambiente e

Estadual nº

–

Estadual. Entretanto, o órgão ambiental realiza o protocolo de documentos

Sustentabilidade

609/2020

republica

(“SEMAS”)

via e-mail.

do em
31.3.2020

Link:https://drive.google.com/open?id=19Ja91vBiLwCR0wixzoyjZ9bPtMcco
G8h

RO

Estadual

Secretaria de Estado

Portaria n°

de Desenvolvimento

91/2020

18.3.2020

Suspensão dos prazos processuais até 19 de abril de 2020, a contar de 16 de
março de 2020, para processos de tramitação física e eletrônica.

Ambiental
(“SEDAM”)
RO

Estadual

Governo do Estado

Link: http://www.sedam.ro.gov.br/comunicado-atendimento-ao-publico/
Decreto

20.3.2020

Decreta Estado de Calamidade Pública em todo o Estado de Rondônia.

Estadual nº
24.2887/2020

Link: http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2020/03/DOE-SUPLEMENTAR20.03.2020.pdf

AC

Estadual

Instituto do Meio

Decreto

Ambiente do Acre

Estadual nº

(“IMAC”)

5.668/2020

2.4.2020

Suspensão dos processos administrativos disciplinares, por 15 dias, a partir
de 4.4.2020.

Link: http://www.diario.ac.gov.br/

PA

Estadual

Secretaria de Estado

Portaria nº

de Meio Ambiente e

432/2020

13.4.2020

Prorrogação de prazos e procedimentos administrativos referentes a
licenciamento ambiental.

Sustentabilidade
("SEMAS")

Link:https://www.rcambiental.com.br/Atos/ver/PORT-SEMAS-PA-4322020/&h=portaria,semas,43
2/2020

