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INCLUÍDA A ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO PARA ATOS
NORMATIVOS DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS DE MG

Em 26/03/2020, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA) publicou a
Resolução Conjunta SEMAD/ARSAE/FEAM/IEF/IGAM nº 2.953, de 24 de março de 2020, que inclui
etapa de análise de impacto regulatório para a proposição de atos normativos pelos órgãos
ambientais do Estado de Minas Gerais, pelo que as propostas de edição e de alteração de atos
normativos de interesse geral, elaboradas pelas unidades administrativas, serão precedidas da
realização de análise de impacto regulatório, para a qual o time Ambiental do Cescon Barrieu está
à disposição para acompanhamento e atuação diante deste processo que visa identificar o
problema a ser enfrentado, os objetivos, os agentes envolvidos, bem como os prováveis
benefícios, custos e efeitos das alternativas regulatórias, no contexto do desenvolvimento e
implementação de políticas públicas e na atuação regulatória.

Ressalta-se, que a norma publicada no Jornal Minas Gerais se aplica às resoluções, resoluções
conjuntas, portarias e deliberações normativas, ressalvados os atos normativos de notório baixo
impacto, voltados a disciplinar direitos ou obrigações definidos em instrumento legal superior, que
não permitam a possibilidade de diferentes alternativas regulatórias e em que seja configurada
urgência para sua publicação, mediante justificativa do dirigente ou do subsecretário responsável
do SISEMA.

A íntegra pode ser consultada aqui. 

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.

http://cesconbarrieu.com.br/wp-content/uploads/2020/03/caderno1_2020-03-26.pdf
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