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ANEXO I 
O Governo do Estado do Rio de Janeiro criou através da Lei nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA), submetido a regime autárquico especial e vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente, com a função 

de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes 

Executivo e Legislativo do Estado. 

 

O INEA foi instalado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 12 de Janeiro de 2009, através do Decreto nº 41.628, 

a partir da fusão de três órgãos: Feema (Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente), Serla (Superintendência 

Estadual de Rios e Lagoas) e IEF (Instituto Estadual de Florestas). O órgão tem sede própria, situada na Avenida 

Venezuela, 110, Praça Mauá, Centro do Rio, onde também está instalada a SEA (Secretaria de Estado do Ambiente), o 

que permite uma atuação integrada da secretaria responsável pela formulação da política ambiental e o seu principal 

órgão executivo. 

 

O INEA intensificou a sua atuação descentralizada através de nove Superintendências Regionais correspondentes às 

regiões hidrográficas do Estado, integrando assim a gestão ambiental e a de recursos hídricos. As Superintendências 

regionais têm autonomia, inclusive, para expedir licenças ambientais para atividades de pequeno e médio potencial 

poluidor. 

 

O grande desafio do INEA é integrar a política ambiental do Estado e atender às demandas da sociedade nas questões 

ambientais, oferecendo agilidade no atendimento, mecanismos de controle, acompanhamento e participação, com 

quadro funcional qualificado e valorizado, credibilidade e atuação descentralizada. 

 

Missão 

O INEA surge com a missão de proteger, conservar e recuperar o patrimônio ambiental do Estado do Rio de Janeiro para 

promover a agenda do desenvolvimento sustentável, sendo um órgão gestor ambiental de referência, exercendo um 

papel estratégico no desenvolvimento do Estado. 

  

Visão 

Ser um órgão gestor ambiental de referência, exercendo um papel estratégico na agenda de desenvolvimento do Estado 

do Rio de Janeiro, com quadro funcional qualificado e valorizado, credibilidade e atuação descentralizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


