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CONSELHO DIRETOR 

ATO DO CONSELHO DIRETOR 

 

RESOLUÇÃO INEA Nº 135 DE 14 DE JANEIRO DE 2016. 

 

DEFINE CRITÉRIOS E 

PROCEDIMENTOS PARA DOAÇÃO DE 

MUDAS PRODUZIDAS NOS HORTOS 

FLORESTAIS DO INSTITUTO 

ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 

AMBIENTE (INEA), reunido no dia 21 de dezembro de 2015, no uso das atribuições 

legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, 

XVIII do Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, na forma que orienta o 

Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme processo administrativo 

E-07/002.10890/2015, 

CONSIDERANDO: 

- a importância de auxiliar as instituições públicas e organizações sociais e ambientais 

na execução de reflorestamentos voluntários voltados para a melhoria do meio 

ambiente; 

- a necessidade de fomentar ações de restauração florestal no Estado do Rio de Janeiro 

visando melhorar a qualidade ambiental dos diferentes ecossistemas e gerar serviços 

ambientais à sociedade; 

– a necessidade de estabelecer procedimentos para doação das mudas produzidas nos 

hortos florestais administrados pelo INEA  
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RESOLVE: 

Art. 1 º - Definir critérios e procedimentos para doação de mudas produzidas nos hortos 

florestais do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 

 

Art. 2 º - A doação de mudas produzidas nos Hortos Florestais administrados pelo 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA deverá seguir os critérios e procedimentos 

estabelecidos nesta resolução.  

 

Art. 3º - A solicitação de doação de mudas deverá ser realizada por órgãos públicos 

e/ou organização social ou ambiental sem fins lucrativos, visando a execução de 

reflorestamentos voluntários decorrentes de demandas espontâneas.  

§ 1º - Os projetos e ações que demandarem a doação de mudas deverão ser de interesse 

social e adequados aos objetivos florestais e ambientais deste Instituto, ouvida 

previamente a Gerência do Serviço Florestal (GESEF) da Diretoria de Biodiversidade e 

Áreas Protegidas (DIBAP). 

§ 2º - Em casos excepcionais, mediante prévia e expressa autorização do Diretor da 

DIBAP, poderá ser autorizada a doação de mudas para instituições que não se 

enquadram no caput deste artigo.  

§ 3º - Em conformidade ao disposto no Artigo 12, §3º do Decreto Estadual nº 

44.512/2013 será autorizada a doação de mudas aos detentores de imóveis rurais com 

até 4 (quatro) módulos fiscais (pequenos produtores rurais) que aderirem ao Programa 

de Regularização Ambiental (PRA), a ser implementado pelo INEA.  

 

Art. 4º - A requisição de doação de mudas deverá ser realizada por meio do 

preenchimento do Formulário de Solicitação de Doação de Mudas constante no Anexo I 

desta Resolução.  

 

§ 1º - O Formulário que trata o caput deverá ser obtido acessando a página eletrônica do 

INEA na internet www.inea.rj.gov.br.  

 

http://www.inea.rj.gov.br/
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§ 2º - O Formulário deverá ser impresso, assinado e encaminhado à GESEF ou aos 

responsáveis pelos hortos florestais do INEA, não sendo permitido o envio por meio 

eletrônico. 

 

§ 3º - O pedido será avaliado pela GESEF e a decisão relativa à doação deverá ser 

informada ao solicitante no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis por meio do 

Formulário de Autorização de Doação de Mudas constante no Anexo II, o qual 

informará sobre o deferimento ou indeferimento do pedido e indicará o local de retirada 

das mudas.  

 

§ 4º - O Formulário de Autorização de Doação de Mudas terá validade máxima de 30 

(trinta) dias úteis a contar da data de recebimento. 

 

§ 5º - A retirada das mudas será de responsabilidade do solicitante, o qual deverá 

agendar previamente a data e horário da retirada com o responsável pelo horto no qual a 

doação foi autorizada.  

 

Art. 5º - Caso o solicitante seja setores do próprio INEA ou da Secretaria do Ambiente 

(SEA) a requisição de doação das mudas deverá ser encaminhada à GESEF por meio de 

Circular Interna (CI) ou Ofício, informando minimamente o quantitativo de mudas, as 

espécies desejadas e o evento ou ação no qual serão utilizadas as mudas.   

 

Art. 6º - As doações de mudas serão autorizadas de acordo com as seguintes 

orientações e critérios, considerando o disposto no Art. 2º desta Resolução: 

 

I – As doações até 1.000 (mil) exemplares de mudas poderão ser autorizadas pelos 

Responsáveis pelos Hortos Florestais; 

a) Mensalmente os Responsáveis pelos Hortos Florestais deverão dar ciência à GESEF 

das autorizações de doações emitidas.   

II – As doações até 10.000 (dez mil) exemplares de mudas deverão ser autorizadas pelo 

Gerente da GESEF;  

III - As doações superiores à 10.000 (dez mil) exemplares de mudas deverão ser 

autorizadas pelo diretor da DIBAP. 
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Parágrafo Único.  O quantitativo de mudas a ser autorizado para doação dependerá da 

disponibilidade em estoque nos hortos florestais do INEA, podendo ser realizada uma 

doação parcial caso não seja possível atender a solicitação em sua totalidade. 

Art. 7º - Caso a doação de mudas seja deferida o solicitante ou seu representante legal 

deverá assinar a Guia de Arrecadação e Circulação de Mudas e Sementes (Anexo III) e 

o Termo de Responsabilidade (Anexo IV). 

 

Parágrafo Único.  As mudas doadas deverão estar acompanhadas da Guia de 

Arrecadação e Circulação de Mudas e Sementes durante o seu transporte.  

 

Art. 8° - Em um prazo máximo de 90 (noventa) dias após o recebimento das mudas o 

solicitante deverá apresentar à GESEF Relatório de Destinação das Mudas Doadas com 

registro fotográfico, conforme Anexo V. 

 

Parágrafo Único. A não apresentação do relatório de que trata o caput impossibilitará 

novas doações ao solicitante.    

 

Art. 9º - As mudas doadas pelo INEA não poderão ser utilizadas para fins distintos 

daqueles informados no Formulário de Solicitação de Doação de Mudas de que trata o 

artigo 3º desta Resolução, ficando vedada sua venda para terceiros.  

 

Art. 10 - Qualquer publicação ou divulgação advinda da utilização das mudas doadas 

deverá mencionar e dar crédito ao INEA. 

 

Parágrafo Único. Caso haja a publicação de material um exemplar do mesmo deverá 

ser enviado ao INEA. 

 

Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2016. 

MARCUS DE ALMEIDA LIMA 

Presidente do Conselho Diretor do INEA 

 ID Funcional nº 4464539-2  

 

Publicada em 18.01.2016, DO nº 11, páginas 16 e 17. 
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