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GILMAR LUIZ ELY, Prefeito Municipal em 

Exercício de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 
 

 LEI MUNICIPAL Nº 1.624.14, de 24 de dezembro de 2014. 
 
 

Altera redação da Lei nº 1200/2010, que 
cria as taxas de serviços ambientais e 
institui seus valores, dispõe sobre sanções 
por infrações ambientais e dá outras 
providências. 

 
 
 Art. 1º - O Art. 2º da Lei nº 1200/10, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se: 
 
 
I – LICENÇA AMBIENTAL – Instrumento da política 
municipal de meio ambiente, decorrente do exercício do 
poder de policia ambiental cuja natureza jurídica e 
autorizatória; 
 
 
II – FONTE DE POLUIÇÃO E FONTE POLUIDORA – 
Toda e qualquer atividade, instalação, processo operação 
ou dispositivo, móvel ou não que independente de seu 
campo de aplicação induzam, produzam e gerem ou 
possam produzir e gerar poluição ao meio ambiente; 
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III – LICENÇA PRÉVIA (LP), Licença expedida na fase 
preliminar do planejamento da atividade, contendo 
requisitos básicos a serem atendidos nas fases de 
localização, instalação e operação, observados os planos 
municipais, estaduais ou federais de uso do solo; 
 
 
IV – LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI), autorizando o 
inicio da implantação, de acordo com as especificações 
constantes no projeto executivo devida e previamente 
aprovado; 
 
 
V – LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), Licença que 
autorizado, após as verificações necessárias, o inicio da 
atividade licenciada e o funcionamento de seus 
equipamentos de controle de poluição de acordo com 
previstos nas licenças prévias e de instalação; 
 
 
VI – LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO 
(LOR), Licença expedida à operação de atividades 
comprovadamente, instaladas e em funcionamento, 
quando da publicação da presente Lei. Para estes casos o 
valor da taxa ambiental será igual aos dos valores da 
Licença de Operação (LO), segundo tabela do anexo único 
da presente Lei; 
a) – A comprovação de que trata este inciso, dar-se-á, da 
seguinte forma: 
1 - Para as atividades industriais, comerciais e prestação de 
serviços, através da inscrição no cadastro municipal 
(alvará de funcionamento); 
2 - Para as atividades que desenvolvem produção 
primaria, por declaração do setor municipal competente; 
b) – Para as atividades, e ou, empreendimentos que se 
enquadram no caput deste inciso, terrão o prazo de 2 
(dois) anos, para adequar-se aos termos da presente Lei; 
c) – Para as atividades, e ou, empreendimentos que se 
enquadram no caput deste inciso, e que dependem de 
Licença Ambiental, durante o prazo estabelecido na Aline 
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“b”, para estes casos, poderá ser expedida Licença de 
Operação de caráter Provisório, com validade de 180 
(cento e oitenta) dias, condicionada a formalização prévia 
de um TCA – Termo de Compromisso Ambiental, que 
condicionara os termos e obrigações às adequações, ao 
licenciamento, nos termos da presente Lei; 
1 - O valor da taxa dos serviços ambientais, a ser cobrada 
para estes casos, Licença de Operação de caráter 
Provisório, será de 50%, segundo tabela do anexo único da 
presente Lei; 
 
 
VII – AUTORIZAÇÃO, Documento expedido pontuais 
para atividades e empreendimentos que causem impactos 
ambientais somente na execução da atividade, e ou, obra e 
serviço; 
 
 
VIII – DECLARAÇÃO, Documento expedido no exercício 
de sua competência de controle, após as verificações 
necessárias, e ou vistoria técnica, solicitada por pessoa 
física e ou jurídica privada ou publica; 
 
  
IX – APROVAÇÃO DE PRAD – Projeto de Recuperação 
de Área Degradada, e APROVAÇÃO DE PRA – Projeto 
de Recuperação Ambiental. Documento expedido no 
exercício de sua competência de controle, mediante 
Parecer Técnico aprovando ou não os projetos técnicos 
pertinentes a recuperação de ambiente degradado; 
 
 
X – CERTIDÃO, Documento referente a expedido pelo no 
exercício de sua competência de controle após as 
verificações necessárias, que justifique a sua expedição, 
excetuando-se para estes casos a Certidão de Débitos 
Ambientais a qual será expedida por regulamento próprio; 
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XI – ATESTADO, Documento referente a atendimento da 
legislação ambiental, Municipal, Estadual e Federal, 
expedido pelo poder público no exercício de sua 
competência de controle, após as verificações necessárias, 
que justifique a sua expedição; 
 
 
XII – ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 
Documento expedido no exercício de sua competência de 
controle, após as verificações necessárias, sendo restrito 
para as atividades de: 
a) - Açudes de dessedentação animal, pequenas irrigações 
e criação domésticas de peixes, exceto os proibidos, com 
até 1,00 ha, de área alagada, desde que não implique no 
afogamento de nascentes d’águas; 
b) - Insumos e equipamentos necessários a melhoramento 
de atividades licenciadas, ou não, (em operação), desde 
que não implique em ampliação e ou alteração das 
mesmas; 
c) - Criação doméstica (não comercial), de animais de 
Pequeno, Médio e Grande Porte, limitados; 
1 - 100 (cem) animais de Pequeno Porte, entendendo-se por 
animal de pequeno porte: galináceos, coelhos, entre outros; 
2 - 50 (cinqüenta) animais de Médio Porte, entendendo-se 
por animal de médio porte: Caprinos, Ovinos, dentre 
outros, exceto suínos; 
3 - 20 (vinte) para animais de Médio Porte, entendendo-se 
por animal de médio porte: suínos; 
4 - 10 (dez) animais de Grande Porte, entendendo-se por 
animal de grande porte: Bovinos, Bubalinos, Eqüinos, 
entre outros; 
d) - Atividades: Industriais, Comerciais, Prestadoras de 
Serviços, desenvolvidas por Microempresas e 
Empreendedores Individuais, e classificadas quanto ao 
potencial de poluição segundo anexo VIII da Lei Federal nº 
6.938/81 com pequeno/baixo e médio, limitado a 75,00 m² 
de área útil, entendendo-se como área útil, todas as áreas 
necessárias ao desenvolvimento da atividade; 
1. As comprovações quanto ao tamanho das atividades e o 
potencial de poluição do que trata a alínea “e”, poderá de 
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forma gratuita, ser da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, através de vistoria in loco e laudo técnico 
especifico;  
e) - O Conselho Municipal do Meio Ambiente, poderá 
definir outras atividades relativas, a aquisição de 
máquinas e equipamentos, edificações utilizadas como 
garagem e depósitos, isentas de licenciamento ambiental, 
desde que não se classificam de potencial de poluição alto 
segundo anexo VIII da Lei nº 6.938/81; 
 
 
XIII – DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 
Documento expedido no exercício de sua competência de 
controle, após as verificações necessárias, para as 
atividades não licenciáveis, segundo leis normas e 
regulamentos aplicáveis; 
 
 
XIV – TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL 
(TCA), Documento formalizado entre o poder público e o 
causador de degradação ambiental com objetivo de 
recuperar e ou compensar os danos causados ao ambiental; 

 
 Art. 2º - O artigo 7º da lei nº 1200/10, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

Art. 7º - Ficam criadas as taxas de Licença Previa (LP), de 
Licença de Instalação (LI), de Licença de Operação (LO), 
de Autorizações, de Declaração, de Aprovação de PRAD – 
Projeto de Recuperação de Área Degradada e PRA – 
Projeto de Recuperação Ambiental, de Certidão, de 
Atestado, de Isenção de Licenciamento Ambiental, de 
Termo de Compromisso Ambiental (TCA), e de Dispensa 
de Licenciamento Ambiental, em razão ao serviço 
despendido para a emissão dos documentos ambientais, 
dos empreendimentos e atividades constantes nos anexos I 
e II da Resolução CONSEMA n° 288/14 de 03/10/2014, 
adstrita a tipologia, porte e potencial de poluidor, e outras 
que virão de acordo com o que dispõe o artigo 69 da lei 
estadual 11.520/00 de 03/08/2000, bem como de outras 
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atividades não relacionadas nas Resoluções CONSEMA, e 
também consideradas de impacto ambiental local, segundo 
o que dispõe o §2º do Art. 7º da Resolução CONSEMA n° 
167/2007. 
 
§1º. Não é abarcada por esta Lei, o §3º do Art. 1º da 
Resolução CONSEMA 288/2014, por contrariar a alínea 
“a” do inciso XIV do Art. 9º, e §1º do Art. 13, ambos da Lei 
Complementar 140/11 de 8/12/2011; 
 
§2º. Poderá ser licenciada mais de uma atividade e ou 
mais de um sistema de criação ou de produção, por 
imóvel, urbano ou rural, para a mesma ou outra pessoa 
física ou jurídica, condicionado a estudo técnico conclusivo 
de que os impactos ambientais continuam locais; 
 
§3º. Todo o valor arrecadado em pagamentos de taxas 
ambientais, de que trata o “caput” do art. 7º da presente 
Lei Nº 1200/10, serão rateadas na proporção de: 80% 
(oitenta por cento) na conta livre da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Indústria Comércio e Meio Ambiente, e 
20% (vinte por cento) ao Fundo Municipal de Meio 
Ambiente; 
 
§4º. Os valores das taxas ambientais, criadas no caput do 
Art. 7º da Lei nº 1200/10, são devidas por ocasião do 
protocolo de requerimento dos serviços, e o pagamento 
das taxas não garante ao interessado concessão positiva do 
mesmo; 
 
§5º. As entidades sem fins lucrativos ficam isentas de 
pagamento das taxas ambientas criadas no caput do Art. 7º 
da Lei nº 1200/10; 
 
§6º. A vistoria, bem como a emissão dos atos ambientais 
relativos às: de Licenças, de Autorizações, de Declarações 
quando couber, de Aprovação de PRAD – Projeto de 
Recuperação de Área Degradada e PRA – Projeto de 
Recuperação Ambiental, de Certidões quando couber, de 
Atestados quando couber, de Isenção de Licenciamento 
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Ambiental quando couber, não deverá extrapolar o 
período de 45 dias e 90 dias respectivamente, após o 
protocolo da documentação, para as atividades 
determinadas na presente Lei, ressalvados os casos em que 
houver necessidade de audiência pública, quando o prazo 
será de até 12 (doze) meses para a conclusão do processo 
com a emissão do deferimento ou indeferimento do 
pertinente ato ambiental; 
I - A contagem do prazo previsto no caput deste parágrafo 
será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais 
complementares ou preparação de esclarecimentos pelo 
empreendedor, cujo prazo de interrupção será por ato da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria Comércio e 
Meio Ambiente, não podendo exceder 120 dias; 
 
II - O prazo estipulado no inciso I poderá ser prorrogado, 
desde que justificado, apos avaliação técnica, e ou, legal da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria Comércio e 
Meio Ambiente; 
  
§7º. O não cumprimento dos prazos estipulados nos 
incisos I e II do § 6º, pelo empreendedor, importara no 
arquivamento administrativo do processo; 
 
§8º. O arquivamento do processo de licenciamento de que 
trata o § 7º, não impedirá a apresentação de novo 
requerimento de licença, que deverá obedecer aos 
procedimentos estabelecidos na presente Lei, mediante 
pagamento de nova taxa de serviços ambientais, conforme 
estabelece esta Lei; 
 
§9º. Tanto o deferimento ou indeferimento dos atos 
ambientais relativos às: Licenças, Autorizações, 
Declarações, Aprovação de PRAD – Projeto de 
Recuperação de Área Degradada e PRA – Projeto de 
Recuperação Ambiental, Certidões, Atestados, Isenção de 
Licenciamento Ambiental, TCA - Termo de Compromisso 
Ambiental, e Dispensa de Licenciamento Ambiental, serão 
baseados em pareceres técnicos específicos obrigatórios, 
que deverá fazer parte do corpo da decisão; 
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§10. O contribuinte que tiver seu requerimento ambiental 
indeferido terá um prazo de 15 dias, contados da 
comunicação oficial, para interpor recurso, a ser julgado 
pela autoridade ambiental, junto a Secretaria Municipal de 
Agricultura, Indústria Comércio e Meio Ambiente; 
 
§11. O agente responsável pela assinatura das: Licenças, 
Autorizações, Declarações, Aprovação de PRAD – Projeto 
de Recuperação de Área Degradada e PRA – Projeto de 
Recuperação Ambiental, Certidões, Atestados, Isenção de 
Licenciamento Ambiental, TCA - Termo de Compromisso 
Ambiental, e Dispensa de Licenciamento Ambiental, será 
do Secretário da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Indústria Comércio e Meio Ambiente, ou a pessoa 
delegada oficialmente pelo mesmo. 
 
§12. A renovação da Licença de Operação (LO), e Isenção e 
Dispensa de Licenciamento Ambiental, de uma atividade 
ou empreendimento deverá ser requeridas pelo 
empreendedor, com antecedência mínima de 60 dias da 
expiração de seu prazo de validade, fixado nas respectivas 
licenças, Isenções, Dispensas. O Departamento Ambiental 
terá um prazo máximo de 60 dias, para expedir a 
renovação, e ou, solicitar complementações. Neste caso, o 
prazo de validade das licenças, Isenções, Dispensas, em 
renovação ficam automaticamente prorrogados até a 
manifestação definitiva do órgão ambiental municipal. 
 
I - A(s) complementação(ões), de que trata este parágrafo, 
devem ser ajustada(s) através de TCA - Termo de 
Compromisso Ambiental, firmado com o empreendedor, 
estipulando os prazos para atendimento das 
complementações e as penalidades pelo não atendimento 
do firmado. 
 
§13. A Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria 
Comércio e Meio Ambiente, mediante decisão motivada, 
poderá modificar os condicionantes e as medidas de 
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controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença 
expedida, quando ocorrer: 
I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes 
ou normas legais. 
II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes 
que subsidiaram a expedição da licença. 
III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

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

 
 

Gabinete do Prefeito, 24 de dezembro de 2014. 
 
 
                                                          Gilmar Luiz Ely 
                                               Prefeito Municipal 
             em Exercício 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
Carolina da Silva Ritter 
   Chefe de Gabinete 

 
 
 

 
 


