
SANDRA TEREZINHA SEBBEN, Prefeita 
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 803.07, 22 de agosto de 2007. 
 

Revogam-se os incisos VIII, IX e X 
do artigo 1º e alguns itens do anexo 
único, altera a redação do artigo 2º e 
3º da Lei Municipal nº 715.2007, 21 
de março de 2007. 

 
Art. 1º - Revogam-se os incisos VIII, IX e X do 

artigo 1º da Lei Municipal n º 715.2007, 21 de março de 2007. 
 
Art. 2º - Altera a redação do artigo 2º da Lei 

Municipal n º 715.2007, 21 de março de 2007, que passa a ter a seguinte 
redação: 

(NR) Art. 2º - Ficam criadas as taxas de Licença 
Previa (LP), Licença de Instalação (LI), e licença de Operação (LO), 
Autorizações, Declarações, e, Avaliação Técnica de Projetos de 
Recuperação e ou Compensação de Área Degradada, em razão ao 
serviço despendido para licenciamento ambiental dos empreendimentos 
e atividades constantes nos: anexo único; anexo II; anexo III, das 
Resoluções CONSEMA n° 102/2005, n° 110/2005 e n° 111/2005, e artigo 
69 da Lei Estadual nº 11.520 de 03/08/2000. 

 
Art. 3º - Altera a redação do artigo 3º da Lei 

Municipal n º 715.2007, 21 de março de 2007, que passa a ter a seguinte 
redação: 

(NR) Art. 3º - Os valores das taxas de licença 
prévia, de instalação, de operação, autorizações, Declarações, são 
estabelecidos de acordo com o tamanho da atividade ou 
empreendimento a serem exercidas no Município e o potencial da 
poluição que a atividade possa causar. 



Art. 4º - Revogam-se os itens MTR, ATPFs e 
Atualização L.O. (fontes móveis de poluição – FMP), do anexo único que 
é parte integrante desta Lei. 

 
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, em 22 de agosto de 2.007. 
 
 
 
 
                      Sandra Terezinha Sebben 
                         Prefeita Municipal em exercício 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
            Rita de Cássia de Oliveira 
      Assessora Especial de Gabinete 

 
 
 


