
RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 010/2017-CESMARH, 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

Instituir  a  utilização  das  normas  federais  do
IBAMA/ICMBio/MMA  para  uso  e  manejo  de
fauna  silvestre,  até  que  normas  específicas
sejam publicadas no âmbito do Estado de Goiás
e demais providências que couber.

O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  ESTADUAL  DE  SANEAMENTO,  MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – CESMARH, no uso das atribuições legais dispostas
na Lei Estadual nº 19.574, de 29 de dezembro de 2016, art. 1º, inc. VI, letra “a”, ponto 2.5, e nos
termos do Inciso II, § 1º, art. 40 da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO  a  Lei  Estadual  nº  18.746/2014,  que  define  como  competência  da
Secretaria  de Estado de Meio Ambiente,  Recursos  Hídricos,  Infraestrutura,  Cidades  e  Assuntos
Metropolitanos a formulação e execução da política estadual do meio ambiente, entre outras;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a
proteção à fauna e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal
para apuração destas infrações, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar nº. 140/2011, e a necessidade de dar
continuidade em atender o Acordo de Cooperação Técnica com o IBAMA, para gestão de recursos
faunísticos;

CONSIDERANDO  a  Lei  Estadual  nº.  18.102/2013;  que  dispõe  sobre  as  infrações
administrativas ao meio ambiente e respectivas sanções, institui o processo administrativo para sua
apuração no âmbito estadual e dá outras providências;

CONSIDERANDO o contido na Lei Estadual nº. 14.241/2002, que dispõe sobre a proteção
da fauna silvestre no Estado de Goiás e dá outras providências;

CONSIDERANDO o contido no Decreto Estadual nº. 8.366/2015, que regulamenta a Lei n°
14.241, de 29 de julho de 2002, e dá outras providências.

CONSIDERANDO a necessidade de dar claridade as regras referentes a utilização e manejo
de fauna, no âmbito do Estado de Goiás até que sejam estabelecidas regulamentações específicas
para gestão da fauna silvestre e o que consta no Processo SEI nº 201700017003019;
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RESOLVE: 

Art.  1º Aplicar  no  âmbito  do  Estado  de  Goiás  as  normas  expedidas  pelo
IBAMA/ICMBio/MMA  que  disciplinam  a  gestão  de  fauna,  até  que  sejam  publicadas
regulamentações específicas nesta Unidade da Federação.

Art. 2º Para fins da prática costumas do usufruto das normas federais desde publicação da
Lei Complementar 140/2011 e estabelecimento do Acordo de Cooperação Técnica entre o IBAMA
e a SEMARH/GO (atual SECIMA/GO), por meio do Processo IBAMA nº 02010.001363/2012-11 e
do Processo SEPNET/GO nº. 201300003012726, e adicional publicação dos extratos do Acordo de
Cooperação  Técnica  no  Diário  Oficial  da  União  e  Diário  Oficial  do  Estado  de  Goiás,  este
regramento se aplica retroativamente desde 01 de agosto de 2013.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

GABINETE DO CONSELHO ESTADUAL DE SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS, em Goiânia, aos dias_____ do mês de dezembro do ano de 2017.

Vilmar da Silva Rocha

Presidente

Rogério Fernandes Rocha

Secretário-executivo
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