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Acrescenta dispositivo a Lei Complementar Nº.
38, de 21 de Novembro de 1995 e dá outras
providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

                       Art. 1º Acrescenta o § 12º ao art. 19 da Lei Complementar nº 38 de 21 de novembro de 1995,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

                           art.19 (...)

                                (...)

     § 12º - Os Projetos de Recuperação de áreas degradadas (PRAD) aprovados
conjuntamente com o processo de licenciamento ambiental de atividades mineradoras
poderão ser aceitos pela SEMA/MT como suficientes para dar provimento ao requerimento
das licenças do tipo LP e LI para atividade de piscicultura, desde que o referido PRAD
contenha os elementos de projeto que facultem a migração da atividade, e sem prejuízo dos
dispositivos legais previstos na Lei N.8464, de 04 de Abril de 2006 e na Lei N. 9.619, de 04
de Outubro de 2011.

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua  publicação.
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JUSTIFICATIVA

      O modelo de gestão e o arcabouço legal do setor mineral é um dos mais centralizados do País, cabendo
ao governo federal, através do Ministério das Minas e Energia e do DNPM, as atribuições de agente
legislador, regulador, ordenador e fiscalizador.

     Os recursos minerais integram o patrimônio da União (Art. 20° CF) que tem a competência privativa para
legislar sobre a matéria (Art. 22° CF). Já os Estados e Municípios possuem competência comum para
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e
minerais em seus territórios (Art. 23°, XI, CF).  Apesar da Constituição Federal prever essa competência
comum, na verdade os estados podem muito pouco e invariavelmente tornam-se meros espectadores, uma
vez que este dispositivo constitucional até hoje não foi regularizado.

    Finalmente, no que diz respeito a questão ambiental na mineração, o art. 225 (CF) estabelece:

“ art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

 (...)

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.”

Em assim sendo, o Estado atua na gestão das atividades mineradoras de forma indireta, através
principalmente de instrumentos legais ajustados a problemática ambiental, o que tornou a atividade de
mineração uma das mais penalizadas no que diz respeito as normas e procedimentos para licenciamento
ambiental, e que de certa forma concorre para os inexpressivos indicadores dessa atividade, a décadas com
o valor da produção mineral agregado praticamente estagnado, correspondendo a patamares entre 1,0 a 1,5
% do PIB do Estado.

O código Ambiental do Estado de Mato Grosso disciplina através do Art. 19, a seguir transcrito, seis tipos de
licenças ambientais, seguido de onze parágrafos, que regulamentam situações e casos específicos.

Art. 19 A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças, de caráter obrigatório:
(Nova redação dada pela LC 232/05)

I - Licença Prévia (LP): é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade
aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental, devendo ser observados os
planos municipais, estaduais e federais de uso dos recursos naturais e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental e demais condicionantes;
III - Licença de Operação (LO): é concedida após cumpridas todas as exigências feitas por ocasião da
expedição da LI, autorizando o início do empreendimento ou atividade licenciada e o funcionamento de seus
equipamentos de controle ambiental, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI);

IV - Licença Ambiental Única (LAU): é concedida nos termos do regulamento, autorizando a exploração
florestal, desmatamento, atividades agrícolas e pecuária;

V - Licença de Operação Provisória (LOP) - é concedida, na forma do regulamento, estabelecendo as
condições de realização ou operação de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de caráter
temporário ou para execução de obras que não caracterizem instalações permanentes. Caso o
empreendimento, atividade, pesquisa, serviço ou obra de caráter temporário, passe a configurar situação
permanente, será exigido o licenciamento ambiental correspondente.



VI - Licença Florestal - é concedida, na forma do regulamento, com a aprovação do Plano de Manejo
Florestal Sustentável; (Acrescentado pela LC 523/13)

 

§ 1º A SEMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença ou autorização ambiental,
observado o cronograma apresentado pelo empreendedor e os seguintes limites: (Nova redação dada pela
LC 282/07)

I - Licença Prévia: mínimo de 3 (três) anos e máximo de 4 (quatro) anos;

II - Licença de Instalação: mínimo de 3 (três) anos e máximo de 5 (cinco) anos;

III - Licença de Operação: mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos;

IV - Licença Ambiental Única: mínimo de 8 (oito) e máximo de 10 (dez) anos;

V - Licença de Operação Provisória: mínimo de 3 (três) anos.

VI - Licença Florestal: ciclo de corte aprovada no Plano de Manejo Florestal Sustentável (Acrescentado pela
LC 523/13)

§ 2º A Licença Ambiental Única será concedida pelo prazo de 8 (oito) anos para as atividades de exploração
florestal ou desmatamento, e de 10 (dez) anos para as atividades agrícolas e pecuárias, desde que não haja
alteração na área de posse ou propriedade. (Nova redação dada pela LC 282/07)

§ 3º Os empreendimentos e as atividades consideradas de reduzido impacto ambiental, assim definidos no
regulamento, poderão ser autorizados mediante cadastro do empreendimento a ser instruído com o termo de
responsabilidade assinado pelo titular do empreendimento e Anotação de Responsabilidade Técnica ou
equivalente do profissional responsável. (Nova redação dada pela LC 232/05)

§ 4º Poderá ser concedida autorização para teste, previamente à concessão da licença de operação, em
caráter excepcional e devidamente fundamentada pelo órgão licenciador, que será estabelecida em razão do
período necessário para avaliar a eficiência das condições, restrições e medidas de controle ambiental
impostos à atividade ou empreendimento, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo de 180
(cento e oitenta) dias. (Nova redação dada pela LC 232/05)

§ 5º (VETADO) (LC 282/07)

§ 6º A licença ou autorização poderá ser concedida sem prévia vistoria técnica, nas hipóteses previstas no
regulamento. (Nova redação dada pela LC 232/05)

§ 7º A O setor competente da SEMA, mediante decisão motivada poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:

I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiariam a expedição da licença;

III - superveniência de graves riscos ambientais e à saúde. (Nova redação dada pela LC 232/05)

§ 8º no Licenciamento Ambiental em áreas de posse será exigida a certidão administrativa fornecida pelo
órgão competente ou escritura possessória lavrada em cartório reconhecida pelos confinantes, juntamente
com a comprovação do pedido de regularização fundiária, junto ao órgão estadual. (Acrescentado pela LC
232/05)

§ 9º A expedição da Autorização de Desmatamento está condicionada à execução do Plano de Exploração
Florestal e do aproveitamento da madeira ou material lenhoso existente na área. (Acrescentado pela LC
232/05)



§ 10 Quando a expedição de Licença de Instalação envolver a supressão da cobertura vegetal e remoção da
fauna, a Autorização de Desmatamento e de Resgate da fauna serão concedidas pelo setor responsável
pela expedição da respectiva licença. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 11 O Plano de Manejo Florestal Sustentável-PMFS e a sua Autorização de Exploração Florestal-AUTEX
serão autorizados mediante aprovação do Cadastro Ambiental Rural, com a expedição da Licença Florestal
prevista no inciso VI do caput. (Acrescentado pela LC 523/13).

            O Processo Histórico de ocupação e povoamento de Mato Grosso esteve e está associado a ciclos
extrativistas. A fundação de Cuiabá, em 1719, pela Bandeira organizada por Pascoal Moreira Cabral se deve
a descoberta de ouro, tornando Cuiabá, a época, a cidade mais populosa do Brasil.

         Ainda no século XVIII, outras descobertas de ouro concorreram para a implantação de novos povoados
e vilas, vindo a consolidar o domínio português além da linha de Tordesilhas, caso das minas de Cocaes, em
1730, que resultou no surgimento da cidade de Nossa Senhora do Livramento; as minas de Beri-poconés,
em 1777, que deram origem a atual cidade de Poconé, e as minas de São Vicente e São Francisco, por volta
de 1734, que propiciaram a ocupação da região onde se ergueu a cidade de Vila Bela da Santissima
Trindade, primeira capital de MT.

      A exploração de depósitos diamantíferos também é uma atividade econômica tradicional em Mato
Grosso, constituindo-se, desde o início do século XX, uma importante fonte de receita de inúmeros
municípios do Estado, muitos desses, inclusive, surgiram em função desta atividade. Apesar de diamantes
terem sido descobertos em 1746, na região de Diamantino, nas cabeceiras do rio Paraguai, a exploração
dessas gemas só teve destaque como uma fase extrativista mais recente, a qual se associa o surgimento de
povoados como: Dom Aquino (1920), Poxoréo (1924), Guiratinga (1926), Torixoréu (1931), Barra do Garças
(1932), Nortelândia (1937), Arenapolis (1943), Araguainha (1943),  Paranatinga (1964), etc.

     Entre 1981 a 1995 registrou-se o segundo ciclo exploratório do ouro, motivado pela valorização dos
preços deste metal. Neste ciclo, a atividade extrativa aurífera se inseriu de forma espontânea no processo de
expansão de fronteiras, avançando em direção às planícies aluvionares de importantes rios que compõem a
bacia do rio Teles Pires, até alcançar o rio Juruena, contribuindo para o surgimento de dezenas de cidades e
vilas no norte do Estado de Mato Grosso.

   Neste segundo ciclo exploratório, a atividade foi conduzida fundamentalmente através de procedimentos e
métodos conhecidos como garimpagem, tendo acontecido de forma localizada e em determinados
momentos, em meio a conflitos e até atos de violência, envolvendo comunidades garimpeiras e empresas
mineradoras, fato que levou o governo federal a criar quatro reservas garimpeiras no Estado,

   A criação dessas reservas apesar de importante para dirimir conflitos de interesses à época, não foram
seguidas de políticas publicas ou mesmo de ações que pudessem direcionar a atividade para patamares de
exploração mineral, mais racional e de base tecnológica. Isto se considerarmos o previsível, gradativo e
natural avanço da exploração dos aluviões, em direção aos depósitos de enriquecimento supérgeno
(saprólitos) e finalmente alcançando os primários, em suas diversas tipologias.

    Os dados de produção evidenciam que este ciclo atingiu o auge da exploração na primeira metade da
década de 1990. A partir de então nota-se uma queda continuada da produção, sobretudo face ao declínio
do preço do ouro, que em parte coincidiu com um período de relativa exaustão das reservas aluvionares.

   A partir do ano de 1994 a atividade garimpeira arrefeceu, inviabilizada economicamente pelos altos custos
de produção e baixos preços do ouro no mercado. Cumpre destacar que este quadro é cíclico, alternando
fases de intensa atividade, com períodos de declínio, motivado em parte pelas oscilações nos preços das
commodities, em nível internacional, e no caso do ouro, refletindo instabilidades e crises financeiras.

    A partir do ano de 2003 observou-se uma franca retomada no preço internacional do ouro, atingindo em
2005 patamares da ordem de US$ 400,00/oz, com sobrevalorização mais acentuada em 2007,
ultrapassando a barreira dos US$ 900,00/oz em 2008, e finalmente atingindo em 2011 valores acima de
U$1.800,00/oz.



   Esse incremento no preço do ouro, atualmente em patamares da ordem de U$1.200,00/oz, associado a
maior facilidade para aquisição de equipamentos e maquinas, sobretudo escavadeiras hidráulicas, propiciou
o surgimento de um terceiro ciclo exploratório, inserindo-se aí, inclusive, as províncias diamantíferas do
Estado.

   Assim, passados mais de 20 anos do último período áureo de garimpagem, nota-se uma forte retomada
das áreas já exploradas e que ainda detém potencial e reservas substanciais para viabilizar um novo ciclo
exploratório. Naturalmente é pertinente, que esta nova fase exploratória ocorra dentro de padrões ambientais,
de pesquisa e tecnológicos que podem resultar em empreendimentos economicamente sustentáveis e
rentáveis.

    Neste sentido é premente o entendimento pela classe produtora, autoridades e comunidade, da
necessidade de se estabelecer meios e instrumentos para que esse novo ciclo venha a ocorrer de forma
harmoniosa e equilibrada, e de preferência que se maximize a utilização do capital gerado pela lavra desses
bens minerais, não renováveis, para impulsionar a implantação de outras atividades que sejam mais
sustentáveis.

    Portanto, entende-se ser perfeitamente razoável e urgente que se insira instrumentos de gestão ambiental
da atividade mineradora, mais eficientes, e que deem ênfase para o desenvolvimento e planejamento mineiro.
De modos a facultar ao termino da exploração que as cavas geradas durante essa atividade sejam
adequadas a atividade de piscicultura, bem como, para que a agua acumulada nessas cavas, tenham
padrões de qualidade que a facultem ser utilizada para usos múltiplos, inclusive para uso humano.

    Por todo o exposto, e convictos de que essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor deste Projeto de Lei,
apoiará e aprovará esta iniciativa, por reconhecer o interesse público que ela traduz. 
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