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MENSAGEM Nº       32,          DE   21   DE            MAIO            DE 2015. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores e Senhora Parlamentares, 

 

 

No exercício da competência estabelecida no art. 39 da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, tenho a honra de me dirigir a Vossas Excelências para submeter à apreciação dessa 

Casa de Leis, o anexo Projeto de Lei Complementar que, “Altera dispositivos das Leis 

Complementares nº 233, de 21 de dezembro de 2005; nº 311, de 26 de março de 2011; nº 309, de 

31 de janeiro de 2008; e nº 523, de 30 de dezembro de 2013, que dispõem sobre o plano de 

manejo”. 

 

Com o intuito de adequar alguns dispositivos da Lei Complementar nº 233, de 21 

de dezembro de 2005 e suas alterações, que disciplinam a Política Florestal do Estado de Mato 

Grosso, às normativas federais, mais precisamente a Lei nº 12.651/2012 e Resolução CONAMA nº 

406/2009, propõe-se a presente minuta de projeto de lei complementar. 

 

Esta proposta sugere a alteração da redação dos arts. 18, 18-A e 19 das leis em 

comento, como também o acréscimo de dois parágrafos, com o objetivo de atribuir a 

responsabilidade aos técnicos pelas informações prestadas ao órgão ambiental, normatizar as 

vistorias necessárias à aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS e 

acompanhamento da sua exploração, além de alterar o prazo de validade da autorização de 

exploração – AUTEX, nos moldes do art. 16 da Resolução CONAMA 406/2009. 

 

De forma sucinta, justifica-se a alteração da redação do art. 18, considerando a 

criação da Licença Florestal por força da Lei Complementar nº 523/2013, a ser concedida quando 

da aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS. 

 

Do mesmo modo, a vistoria prévia, antes obrigatória para a exploração de 70% 

(setenta por cento), ou mais, do estoque da unidade de produção anual, passa a ser opcional, ficando 



ao critério discricionário do analista ambiental, sempre que entender necessário o esclarecimento de 

informações e dados do projeto. Para tanto, deverá justificar, de forma fundamentada, a sua decisão. 

 

A proposta contempla as alterações necessárias à reformulação e aprimoramento 

do modo de análise dos projetos de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, como 

instrumento indispensável à exploração florestal.  

 

Como parte de um projeto de reestruturação dos fluxos e procedimentos de análise 

dos projetos de manejo, tanto as alterações quanto os acréscimos propostos mostram-se 

indispensáveis a implementação dos novos roteiros, fluxos e procedimentos operacionais padrão 

(POP’s). 

 

Busca-se dar escala a um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, qual seja, o licenciamento ambiental, previsto no artigo 9º, IV, da Lei nº 6.938/81, sem, 

contudo, se descuidar da missão de zelar pela implantação de políticas públicas visando a 

conservação ambiental para a sustentabilidade. 

 

A utilização de tecnologias relacionadas a sensores orbitais, radares e ferramentas 

de georreferenciamento permitirá avanços no monitoramento desta atividade, de modo a autorizar o 

licenciamento da atividade de exploração florestal, com maior presteza e segurança.  

 

Acreditando nessa premissa, a presente proposição legislativa visa otimizar os 

recursos humanos e financeiros, atingindo com eficiência os propósitos da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente. 

 

A matéria insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente deste 

Estado nos termos do art. 24 da Constituição Federal que estabelece ser da competência da União, 

dos Estados e do DF, “legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, 

bem como sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente”.  

 

Esclareço, finalmente, que esta iniciativa foi amplamente discutida contando, 

especialmente, com a participação da Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira de Mato Grosso, Conselho 

Regional de Arquitetura e Engenharia e Associação Municipal dos Engenheiros Florestais, em 

várias reuniões técnicas realizadas com esse objetivo. 

 

Estas, portanto, são as razões que me conduzem a submeter o presente projeto à 

apreciação desse Parlamento, contando, como de costume, com a colaboração de Vossas 

Excelências para a aprovação desta proposição. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  21  de   maio   de 2015. 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº            DE         DE                DE 2015. 

 

Autor: Poder Executivo 

Altera dispositivos das Leis 

Complementares nº 233, de 21 de dezembro 

de 2005; nº 311, de 26 de março de 2011; nº 

309, de 31 de janeiro de 2008; e nº 523, de 30 

de dezembro de 2013, que dispõem sobre o 

plano de manejo. 

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõe o Art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governo do Estado sanciona a 

seguinte lei complementar: 

 

Art. 1º  Os parágrafos 1º e 2º do art. 18 da Lei Complementar nº 233, de 21 de 

dezembro de 2005 passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 18  (...) 

 

§ 1º  A aprovação do PMFS pelo órgão ambiental confere ao seu 

detentor a Licença Florestal e respectiva AUTEX para exploração do volume previsto 

no Plano Operacional Anual - POA. 

 

§ 2º  Poderá o setor técnico competente, durante a análise do projeto, 

solicitar vistoria prévia para esclarecimento de informações e dados apresentados, 

desde que devidamente justificado e fundamentado.” 

 

Art. 2º  Acrescenta-se o parágrafo 6º ao art.18 da Lei Complementar nº 233, de 21 

de dezembro de 2005, alterado pela lei Complementar 523, de 30 de dezembro de 2013, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 18  (...) 

 

(...) 

 

§ 6º  São de inteira responsabilidade do responsável técnico pelo 

PMFS, as informações, dados e declarações apresentados no projeto podendo 

responder administrativa, civil e penalmente em caso de falsidade ou fraude.” 

 

 

Art. 3º  O art. 18-A da Lei Complementar nº 233, de 21 de dezembro de 2005, 

incluído pela Lei Complementar nº 311, de 26 de março de 2011, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 18-A A vigência da AUTEX será de 12 meses podendo ser 

prorrogada por mais 12 meses, desde que devidamente justificada.” 

 

Art. 4º  O art. 19 da Lei Complementar nº 233, de 21 de dezembro de 2005, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 



“Art. 19  Os manejos autorizados serão vistoriados durante o prazo 

de vigência da AUTEX, devendo o detentor do PMFS apresentar, anualmente, 

relatório da unidade de produção.” 

 

Art. 5º  Acrescenta-se o parágrafo 4º ao art.19 da Lei Complementar nº 233, de 21 

de dezembro de 2005, alterado pela lei Complementar 309, de 31 de janeiro de 2008, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 19 (...) 

 

(...) 

 

§ 4º  As vistorias pós-exploratórias serão realizadas, por amostragem, 

em intervalos não superior a 02 anos por PMFS”. 

 

Art. 6º  Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,      de            de 2015, 194º da Independência e 126º 

da República.  

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


