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ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR 

 

RESOLUÇÃO INEA Nº 250 DE 31 DE MARÇO DE 2022. 

 

APROVA A NORMA OPERACIONAL (NOP-

INEA-51) REFERENTE AO PROCEDIMENTO 

PARA AUTORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE 

BAIXO IMPACTO EM PARQUE ESTADUAIS. 

 

O Presidente do Conselho Diretor do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), no uso 

das atribuições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o 

art. 2°, parágrafo único, inciso I, do Decreto Estadual n° 46.619, de 02 de abril de 2019, na 

forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da Procuradoria do Inea, e conforme 

deliberação do Conselho Diretor do Inea, em reunião realizada no dia 30 de março de 

2022, processo administrativo SEI-070002/008319/2021, 

 

CONSIDERANDO: 

 

- a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que em seu art. 225, III, 

incumbe ao Poder Público o dever de definir espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos; 

 

- o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por 

utilidade pública, e a Lei Federal nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, que define os casos 

de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação; 
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- a Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC); 

 

- o Decreto Estadual nº 42.483, de 27 de maio de 2010, que estabelece diretrizes para o uso 

público nos parques estaduais administrados pelo Instituto Estadual do Ambiente – Inea; 

 

- que compete ao Instituto Estadual do Ambiente administrar as unidades de conservação 

da natureza sob gestão do Estado do Rio de Janeiro, conforme o disposto no artigo 5°, VII 

da Lei Estadual n° 5.101, de 04 de outubro de 2007, e Decreto Estadual n° 46.619, de 02 

de abril de 2019; 

 

- o Parecer RD nº 21 de 06 de agosto de 2019, que admite aos particulares o exercício do 

direito de construir e a realização de atividades de baixo impacto ambiental em parques 

estaduais, de caráter provisório e até que seja paga a devida indenização por 

desapropriação; 

 

– A Resolução Inea n° 216, de 16 de abril de 2021, que estabelece as atividades 

reconhecidas como de baixo impacto em parques estaduais, define os procedimentos para 

autorização, em caráter temporário, dessas atividades em propriedades privadas para 

fomento de visitação e dá outras providências. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Aprovar a Norma Operacional (NOP-INEA-51) referente ao procedimento para 

autorização de atividades de baixo impacto em parque estaduais sob a administração do 

Inea. 

 

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022. 

 

PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA 

Presidente do Conselho Diretor do Inea 
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