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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO

AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAcAO PREVIA

INF0RMAcA0 PREVIA N2 23/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n2 27/99, de autoria dos Deputados Rogerlo Correia e Maria José

Haueisen, que institui a Certidão Negativa de Débito Ambiental, determina sua
exigência nas Iicitaçöes estaduais e dá outras providências.

A proposiçâo foi publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/99.

2- PONTOS DE ATENcA0

2.1 - A certidão de que trata o Projeto de Lei n 2 27/99 destina-se a comprovar a
inexistência de passivo ambiental de pessoa fIsica ou jurIdica, em decorrêricia da
aplicação das penas de multa ou de suspensao de atividades por infraçao a Iegislaçao
ambiental do Estado.

Essas penalidades serão tancadas em Iivro próprio, que constituirá um cadastro
geral exciusivo para expedição da Certidão Negativa de Débito Ambiental - CNDA.

A empresa ou pessoa fIsica que nao obtiver tal documento ou que não apresentar
protocolo de sua requisição éstará inabilitada a participar de Iicitacao relativa a
"contrataçao de obras e servicos afins, a cargo dos poderes püblicos estaduais,
abrangendo, além dos orgaos da administracào direta, as autarquias, as fundacães e
empresas püblicas, a sociedade de economia rnista e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pelo Estado".

2.2 - A inabilitacao dos infratores para concorrer a atos IicitatOrios se dará por urn
perlodo variável de 6 a 18 meses, estabelecido de acordo corn a graduacao da
penalidade aplicada e agravado pela reincidência, corn a duplicacao do prazo.



Atualmente, a Fundaçao Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, entidade da
administraçao indireta vinculada a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, fornece aos requerentes certidão similar àquela de que
trata a proposiçao em tela, corn base no art. 2, "e", da Resoluçao COPAM 001/92.
Entretanto, essa certidão negativa de débito arnbiental visa apenas a instruçao de
processos de licenciarnento ambiental de atividades potencialmente poluidoras,
analisados e aprovados pelo Conseiho Estadual de PolItica Ambiental - COPAM.

Vale dizer que a certidão fornecida pela FEAM tern como finalidade precIpua
impedir que pessoas fIsicas ou jurIdicas inadimplentes corn as leis ambientais estaduais
possam obter a licenca necessária ao funcionarnento de seus empreendimentos.

2.3 - A proposiçao em tela procura introduzir, entre os documentos necessários a
habilitaçao em Iicitacoes no Estado, a Certidão Negativa de Débito Ambiental - CNDA.
Contudo, a Constituicao Federal de 1988 estatui corno competéncia privativa da União
o estabelecimento de norrnas gerais sobre licitação, para todas as esferas de governo,
consoante o disposto no art. 22, XXVII. Assirn, a Lei Federal n 9 8.666, de 1993, - a Lei
de Licitaçoes - disciplina o assunto em todo o território nacional e contém, em seus
arts. 27 e 29, as seguintes limitaçoes, que devern ser observadas pelas leis estaduais:

"Art. 27. Para a habilitaçao nas licitaçoes exigir-se-a dos interessados,
exciusivamente, documentaçao relativa a:

- habilitaçao jurIdica;
II - qualificação tecnica;
Ill - qualificaçao econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal.

Art. 29. A documentaçao relativa a regularidade fiscal, conforme o caso,
consistirá em:

- prova de inscricao no Cadastro de Pessoas FIsicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

- prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicIlio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatIvel corn o objeto contratual;
Ill - prova de regularidade para corn a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicIlio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Iei;



IV - prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacao regular
no cumprimento dos encargos sociais instituIdos por lei."

2.4 - Por sua vez, a Lei Estadual n 2 9.444, de 1997, que regula 0 assunto no
âmbito da administracao estadual, tern conteUdo idêntico ao da lei federal anteriormente
citada. Constata-se, dessa forma, que a comprovação da inexistência de multas e de
penas de suspensão de atividades por infracão da legislação ambiental não se
enquadra entre Os documentos exigidos legalmente para demonstração da regularidade
fiscal necessária a habilitaçao em licitacao.

3- TRAMITAcA0
0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as ComissOes de Constituicao e

Justica, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalizacao Financeira e
Orçamentária, para receber parecer.

Data da elaboraçao: 18/3/99.
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