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LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
Lei  nº 12.527 de 18 de novembro de 2011

Art. 7o O acesso à informação de que trata 
esta Lei compreende, entre outros, os 
direitos de obter:

II - Informação contida em registro ou 
documentos, produzidos ou acumulados por 
seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não 
a arquivos públicos; 



LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
Lei  nº 12.527 de 18 de novembro de 2011

Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas 
promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por 
eles produzidas ou custodiadas.



LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011

§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, 
os órgãos e entidades públicas deverão utilizar 
todos os meios e instrumentos legítimos de que 
dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em 
sítios oficiais da rede mundial de computadores 
(internet).



INFORMAÇÕES NO ÂMBITO DO 
LICENCIAMENTO 

O sistema de licenciamento ambiental do 
Estado dispõe que a concessão, renovação  e 
deferimento de licenças devem ser 
publicadas.

A publicação atualmente se dá por meio 
eletrônico, no chamado DIÁRIO ELETRÔNICO 
DE COMUNICAÇÃO 

(Art. 32 Decreto Estadual 44820/2014)



Art. 32 do Decreto Estadual 44.820/2014 

§ 3º       As concessões, renovações, averbações e 
indeferimentos de Autorizações Ambientais, Certidões e 
Certificados Ambientais e demais instrumentos do SLAM, 
bem como os demais atos administrativos relacionados 
ao processo de licenciamento ambiental, em especial 
notificações, autos de constatação e autos de infração, 
devem ser publicados em Diário Eletrônico de 
comunicação que deve ser mantido pelo órgão ambiental 
licenciador.
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CONSULTA A LICENÇAS CONCEDIDAS 
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AUTUAÇÕES  AMBIENTAIS

CERTIDÃO AMBIENTAL 

Declaração de inexistência ou existência nos últimos cinco anos, de 
dívidas financeiras referentes a infrações ambientais praticadas 
pelo requerente, sendo seu requerimento facultativo;

(inciso V do Art.: 18 Decreto Nº 44820 DE 02/06/2014)
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