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PROJETO DE LEI N° 121, DE 04 DE SETEMBRO  DE 2013. 
 

 
DISPÕE SOBRE O LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL E FLORESTAL, CRIA O SISTEMA 
MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E CADASTROS 
AMBIENTAIS – SMICA, INSTITUI AS TAXAS DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E FLORESTAL 
DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.                                                                               

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Nos termos da Lei Federal Complementar nº 140/2011 e da Resolução CONSEMA nº 
269/2012, o Município de Sobradinho, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente – SMAMA, Departamento de Meio Ambiente, cria e institui o licenciamento ambiental e 
florestal de empreendimentos e atividades caracterizadas como de impacto ambiental local e 
daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. 
§ 1º - As atividades caracterizadas como de impacto ambiental local a que se refere o caput, são 
aquelas estabelecidas através da Resolução CONSEMA 102 e suas alterações. 
§ 2º - Os casos não previstos no caput ou que necessitarem de atualização poderão ser 
incluídos mediante Decreto Municipal. Deverão estes serem revistos e atualizados pelo 
Departamento de Meio Ambiente e aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente, respeitadas as legislações estadual e federal. 
 
Art. 2º Ficam criadas as respectivas Taxas de Licenciamento Ambiental e Florestal a que se refere 
o ANEXO I desta Lei, incluindo-as, por conseguinte, ao Código Tributário Municipal (Lei Municipal 
nº 1.333, de 20 de Dezembro de 1991). 
 
Art. 3º Para fins previstos nesta lei entende-se por: 
I - Licença Ambiental: documento de caráter licenciatório, decorrente do exercício do poder de 
polícia ambiental, cuja natureza jurídica e autorizatória o exija; 
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 do meio ambiente; 
III - Licença Prévia (LP): licença expedida pelo poder público, no exercício de sua competência de 
controle, na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo requisitos básicos a serem 
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atendidos nas fases de instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou 
federais de uso do solo e demais legislações pertinentes; 
IV - Licença de Instalação (LI): licença expedida pelo poder público, no exercício de sua 
competência de controle, autorizando, após as verificações necessárias, o início da implantação do 
empreendimento, de acordo com as especificações constantes na Licença Prévia (LP) e projeto 
executivo aprovado; 
V - Licença de Operação (LO): licença expedida pelo poder público, no exercício de sua 
competência de controle, autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade 
licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle, de acordo com as especificações 
previstas nas Licenças Prévia e de Instalação. 
VI – Licença Ampliação (LA): licença expedida pelo poder público, no exercício de sua competência 
de controle, para os casos em que o empreendimento já licenciado, necessite realizar ampliações 
de características físicas, construtivas, de processo ou de produção.  
VII – Licença Simplificada (LS): licença expedida pelo poder público, no exercício de sua 
competência de controle, para os casos em que o empreendimento se enquadre dentro de 
legislação específica para este tipo de licença, prevendo o licenciamento simplificado através da 
unificação das fases que compreendem o respectivo processo. 
VIII - Autorização: documento autorizatório expedido pelo poder público, no exercício de sua 
competência de controle, após as verificações necessárias, à execução de empreendimentos que 
causem impactos ambientais somente na execução da obra; em consonância com as legislações 
municipal, estadual e federal, com prazos pré-determinados; 
IX - Declaração: declaração expedida pelo poder público, no exercício de sua competência de 
controle, após as verificações necessárias, que justifique a expedição do documento; 
X – Arborização urbana: espécies florestais localizadas dentro do perímetro urbano, englobando 
áreas públicas e privadas. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E FLORESTAL 

 
Art. 4º A construção, instalação, ampliação, e funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetivos ou potencialmente poluidores, bem 
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, e 
que sejam de interesse local, e atendendo ao disposto na Resolução CONAMA nº 237/97 e 
Resolução CONSEMA nº 102/05 e suas alterações, dependerão de prévio licenciamento do 
Departamento de Meio Ambiente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 
Parágrafo Único - Caso o Município firme Convênio ou receba Delegação do Estado para fins 
de ampliação do rol das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, todas as atividades 
decorrentes do ato ou instrumento delegatório sujeitar-se-ão ao licenciamento ambiental referido 
no caput. 
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Art. 5º Caberá ao Departamento de Meio Ambiente definir os critérios de exigibilidade, o 
detalhamento e a complementação das atividades passíveis de licenciamento ambiental, 
levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras 
características do empreendimento ou atividade.  
 
Art. 6º O Departamento, no exercício de sua competência de controle e em conformidade com a 
legislação ambiental vigente, sem prejuízos de outras medidas, expedirá as seguintes licenças 
ambientais: 
I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar de planejamento do empreendimento, contendo 
requisitos básicos a serem atendidos nas etapas de localização, instalação, e operação, com 
validade máxima de 2 (dois) anos.  
II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, com base na Licença Prévia e 
no cronograma proposto para execução do empreendimento, com validade máxima de 3 (três) 
anos. 
III - Licença de Operação (LO) autorizando, após as verificações necessárias, o início da 
atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle, de acordo com o 
previsto nas licenças prévia e de instalação, com validade de 4 (quatro) anos.  
§ 1º A Licença Prévia não será concedida quando a atividade for desconforme com os planos 
federais, estaduais e municipais de uso e ocupação do solo, ou quando, em virtude de suas 
repercussões ambientais, seja incompatível com os usos e características ambientais do local 
proposto ou suas adjacências. 
§ 2º Na renovação da Licença de Operação será observada a legislação vigente à época da 
renovação. 
§ 3º Os pedidos de renovação de licença deverão ser protocolizados com antecedência de 120 
dias da expiração do prazo de sua validade. 
IV – Licença Ampliação (LA), autorizando ampliações de características físicas, construtivas, de 
processo ou de produção, com validade máxima de 4 (quatro) anos.  
V – Licença Simplificada (LS), autorizando atividades através de fases unificadas de 
licenciamento ambiental, com validade máxima de 4 (quatro) anos. 
VI – Declaração de Isenção de Licenciamento Ambiental (DILA), expedida para as atividades 
não causadoras de danos ou impactos ambientais ou isentas de licenciamento ambiental, 
conforme o disposto no Artigo 6º, § 1º, da Lei Federal n. º 6.938/1981, combinado com o que 
dispõe a Resolução CONAMA n° 237/1997; será expedida a competente declaração de dispensa 
de licenciamento ambiental, podendo esta conter considerações, ressalvas e observações. 
VII – Autorização Geral (AG), expedido para atividades gerais, cujo caráter não seja continuado; 
com validade máxima de 1 (um) ano, não podendo ser prorrogado. 
VIII – Declaração Geral (DG), expedido para assuntos gerais, de caráter informacional. 
IX - Alvará Florestal (AF), documento único, concedido para as atividades específicas de 
natureza florestal, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. 
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X – Autorização para Poda (AP), documento único, de natureza autorizatória, específico para 
atividades de podas. 
 
Art. 7º No interesse da Lei Municipal xxxx, que estabelece a Política do Meio Ambiente, o 
Departamento de Meio Ambiente, durante a vigência das licenças de que trata esta lei, poderá, 
mediante decisão fundamentada, suspender ou cancelar a licença 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 riscos ambientais ou de saúde. 
 
Art. 8º Ao interessado no empreendimento ou atividade cuja solicitação de licença ambiental 
tenha sido indeferida, terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis para interposição de recursos junto ao 
Departamento de meio Ambiente. 
§ 1º - Cabe ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente julgar o recurso interposto em 
decisão fundamentada no prazo não superior a 20 (vinte) dias, permitida sua prorrogação desde 
que devidamente justificada. 
§ 2º - As decisões dos recursos administrativos de que trata o caput deste artigo, serão levadas ao 
conhecimento do interessado através de expediente próprio, com contra-recibo ou aviso de 
recebimento. 
 
Art. 9º As atividades existentes à data da publicação desta lei e ainda não licenciadas gozarão 
de um prazo de até 12 (doze) meses para protocolar no Departamento de Meio Ambiente, o 
requerimento para obtenção da Licença Operação de Regularização. 

 
 

CAPÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

 
Art. 10 O licenciamento para a localização, instalação e operação de atividades a pessoas 
físicas ou jurídicas, direito público ou privado, potencial ou efetivamente poluidoras, a que se 
refere o Artigo 1º da presente Lei; ficam sujeitas ao exame e parecer dos técnicos vinculados 
direta ou indiretamente ao Departamento de Meio Ambiente. 
§ 1º - O parecer técnico do Departamento de meio Ambiente terá efeito vinculante sobre a 
decisão da administração relativamente ao pedido de licenciamento. 
§ 2º - Atividades já instaladas, enquadráveis no que dispõe o “caput” deste artigo, deverão 
atualizar seu cadastramento junto ao Órgão Ambiental do Município, no prazo estabelecido 
nesta Lei. 
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Art. 11 Todas as atividades potencial e efetivamente poluidoras, deverão executar seu auto-
monitoramento, cujos resultados deverão ser apresentados ao Departamento de meio Ambiente, 
conforme cronograma previamente estabelecido pelo mesmo. 
 
Art. 12 Iniciadas as atividades de implantação e operação, antes da expedição das respectivas 
licenças, ao Departamento de meio Ambiente, sob pena de responsabilidade funcional, comunicará 
o fato às entidades financiadoras dessas atividades, sem prejuízo da imposição de penalidades e 
adotará as medidas administrativas de interdição (parcial ou total), de embargo ou outras 
providências cautelares. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E CADASTROS AMBIENTAIS 

 
Art. 13 Fica criado e instituído o Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais – 
SMICA -, instrumento da Política Municipal de Meio Ambiente. 
 
Art. 14 O Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais - SMICA e o banco de 
dados de interesse do SMICA serão organizados, mantidos e atualizados sob responsabilidade 
do Departamento de meio Ambiente, para utilização pelo Poder Público e pela sociedade. 
 
Art. 15 São objetivos do SMICA, entre outros: 
I - coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental; 
II - coligir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros e as informações dos órgãos, 
entidades e empresas de interesse para o SMICA; 
III - atuar como instrumento regulador dos registros necessários às diversas necessidades do 
SMICA; 
IV - recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse ambiental, 
para uso do Poder Público e da sociedade; 
V - articular-se com os sistemas congêneres. 
 
Art. 16 O SMICA será organizado e administrado pelo Departamento do Meio Ambiente da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que proverá os recursos orçamentários, 
materiais e humanos necessários. 
 
Art. 17 O SMICA conterá unidades específicas para: 
I - registro de entidades ambientalistas com ação no Município; 
II - registro de entidades populares com jurisdição no Município, que incluam, entre seus 
objetivos, a ação ambiental; 
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III - cadastro de órgãos e entidades jurídicas, inclusive de caráter privado, com sede no 
Município ou não, com ação na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e 
controle do meio ambiente; 
IV - registro de empresas e atividades cuja ação, de repercussão no Município, comporte risco 
efetivo ou potencial para o meio ambiente; 
V - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de 
consultoria sobre questões ambientais, bem como à elaboração de projeto na área ambiental; 
VI - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que cometeram infrações às normas ambientais 
incluindo as penalidades a elas aplicadas; 
VII - organização de dados e informações técnicas, bibliográficas, literárias, jornalísticas e outras 
de relevância para os objetivos do SMICA; 
VIII - cadastro para diagnóstico e manejos da cobertura vegetal urbana e do Município; 
IX - outras informações de caráter permanente ou temporário. 
Parágrafo Único – O Departamento de meio Ambiente  fornecerá certidões, relatório ou cópia 
dos dados e proporcionará consulta às informações de que dispõe, observados os direitos 
individuais e o sigilo industrial. 
 

CAPÍTULO V 
DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E FLORESTAL 

 
 Art. 18 Fica instituída, nos termos desta Lei, a Taxa de Licenciamento Ambiental e Florestal. 
Parágrafo Único - Os valores arrecadados, provenientes do licenciamento ambiental, bem como 
de multas emitidas pelo Departamento de meio Ambiente  serão revertidos ao FAMMA. 
 
Art. 19 A Taxa de Licenciamento Ambiental e Florestal tem como fato gerador o exercício 
regular do Poder de Polícia do Município, em matéria de proteção, preservação e conservação 
do Meio Ambiente, e é devida pela pessoa física ou jurídica, que, nos termos da legislação 
ambiental em vigor, deva submeter qualquer empreendimento ou atividade ao licenciamento 
ambiental de competência municipal. 
 
Art. 20 A Taxa tem como base de cálculo o custo estimado da atividade administrativa de 
vistoria e exame e análise dos projetos; e será calculada por alíquotas fixas, diferenciada em 
função do porte e impacto ambiental do empreendimento ou atividade a ser licenciada. 
§ 1º As alíquotas são as estabelecidas no ANEXO I desta Lei. 
§ 2º Os valores das taxas de licenciamento ambiental e florestal, expressos no ANEXO I desta Lei, 
deverão ser corrigidos anualmente, conforme índices previstos no Código Tributário Municipal (Lei 
Municipal nº 1.333, 20 de Dezembro de 1991). 
 
Art. 21 A Taxa será lançada e arrecadada no ato do protocolo do requerimento de análise do 
processo. 
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Parágrafo Único - A Taxa será devida tantas vezes quantas forem as licenças, dispensas e ou 
declarações exigidas. 
 
Art. 22 A Taxa será devida independentemente do deferimento ou não da licença requerida, não 
garantindo a aprovação do licenciamento requerido e não havendo o reembolso do valor pago, 
em caso de não aprovação. 
 
Art. 23 Em caso de calamidades públicas, e outros fatores que tenham descapitalizado os 
agricultores e empresários, devidamente comprovados, com laudos técnicos das Secretarias 
afins, poderão ser adotados o do porte mínimo e grau de poluição baixo, como valor a ser 
cobrado pela respectiva taxa ambiental. 
 
Art. 24 Para as solicitações de licenças para ampliação serão consideradas as características do 
empreendimento após a ampliação, ou seja, o novo enquadramento do empreendimento após a 
ampliação. 
Parágrafo Único: O recebimento e análise dos processos a que refere o caput não poderão 
ultrapassar o porte do licenciamento de impacto local, quando observadas as características 
totais do empreendimento após a respectiva ampliação. 

 
Art. 25 Para os processos de licenciamento ambiental, no qual a legislação prevê o licenciamento 
simplificado, unificando fases do mesmo, serão cobradas tantas taxas quanto as fases que 
corresponderem o processo protocolado. 
 
Art. 26 No caso da obtenção de licença de operação para regularização dos empreendimentos 
serão devidos, além do valor da licença operação, também os valores correspondentes às licenças 
prévia e de instalação. 

Art. 27 Para a renovação das licenças não sujeitas a novos estudos, o valor da 
taxa sofrerá redução de 50%, a partir dos valores citados no Anexo I desta Lei, para a respectiva 
Licença Operação. 
 
Art. 28 Os produtores rurais que se enquadram no PRONAF - Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar,  terão direito a um abatimento de 50% (cinquenta por 
cento) no valor das taxas de licenciamento para as atividades relacionadas ao setor 
agropecuário. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 29 Passados os prazos para regularização dos empreendimentos a que trata o Artigo 9º, além 
do pagamento das respectivas taxas, o empreendedor sofrerá as sanções administrativas cabíveis. 
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Art. 30 As penas e decisões impostas pelo Departamento de meio Ambiente do Município e 
respectivos recursos, seguirão as normas estabelecidas em Lei Municipal, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades previstas na legislação federal e estadual atinentes à matéria. 
 
Art. 31 Compete ao Departamento de meio Ambiente do Município a expedição de normas 
regulamentadoras e procedimentos para implantação e fiscalização do licenciamento previsto na 
presente Lei ou em outras leis vigentes no Estado ou País. 
 
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014. 

  
    Gabinete do prefeito Municipal de Sobradinho, aos 12 dias de 
setembro de 2013. 

 
    Luiz Affonso Trevisan, 
    Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Rua General Osório, 200– CEP 96900-000 – SOBRADINHO – RS  

CNPJ 87.592.861/0001-94  –Fone (51)3742.1098–Fax (51)3742.1545  
 E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br- site:www.sobradinho-rs.com.br 

“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

mailto:administracao@sobradinho-rs.com.br-


 
 
 
 

 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

ANEXO I – TAXAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL E FLORESTAL 

TABELA I - VALORES PARA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (EM 
UPM) 

PORTE POT. POL. LP (UPM) LI (UPM) LO (UPM) LA (UPM) 

MÍNIMO 
BAIXO 0,44 0,44 0,44 0,44 
MÉDIO 0,44 0,44 0,44 0,44 
ALTO 0,44 0,44 0,44 0,44 

PEQUENO 
BAIXO 0,47 1,33 0,67 1,33 
MÉDIO 0,94 1,61 1,13 1,61 
ALTO 1,37 3,73 3,21 3,73 

MÉDIO 
BAIXO 3,15 4,80 2,40 4,80 
MÉDIO 6,30 6,85 5,04 6,85 
ALTO 9,35 9,45 12,22 12,22 

GRANDE 
BAIXO 9,12 17,01 7,56 17,01 
MÉDIO 15,12 22,68 15,12 22,68 
ALTO 26,46 34,02 26,46 34,02 

EXCEPCIONAL 
BAIXO 18,90 47,25 18,90 47,25 
MÉDIO 25,20 63,00 25,20 63,00 
ALTO 100,80 110,25 100,80 110,25 
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TABELA II - VALORES PARA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO FLORESTAL (EM UPM) 

Atividade Porte Taxa (UPM) 
Descapoeiramento em até 2 hectares Até 2 hectares 0,17 

Descapoeiramento entre 2,1 hectares e 100 hectares Área de manejo de até 80% da área da propriedade, 
no limite máximo de 100 ha 0,17 + 0,02 por hectare 

Manejo de florestas nativas através do corte seletivo Até 10 m³ de toras 0,17 
Manejo de floresta nativa em estágio médio Até 50 m³ 0,26 

Corte de árvores nativas Até 2 exemplares (Carência mínima de 2 anos para  
novas solicitações desta tipologia) ISENTO 

Exploração de florestas plantadas com espécies nativas Todo 0,17 por área de manejo 
Aproveitamento de árvores em casos de calamidade  

Todo ISENTO 
pública causada por fenômenos naturais 
Aproveitamento de árvores danificadas por fenômenos Todo 0,17 
naturais atípicos 
Manejo da arborização urbana Todo 0,03 por exemplar 
Podas de espécies imunes ao corte ou outras,  

Todo ISENTO 
em área urbana e rural 
Transplante de espécies imunes ao corte ou outras Todo 0,17 
Taxa de vistoria não vinculada ao processo de Urbano 0,08 
licenciamento ambiental e/ou florestal Rural 0,13 
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TABELA III - VALORES PARA OUTROS SERVIÇOS AMBIENTAL E FLORESTAL (EM 

UPM) 

DOCUMENTO TAXA (UPM) 
Declaração de Isenção de Licenciamento 0,20 
Declaração Geral 0,20 
Autorização Geral 0,59 
Certidão Negativa de Débito Ambiental 0,07 

Obs: 1 UPM = R$ 302,90 

 

TABELA DE SIGNIFICADOS E ABREVIATURAS 

TIPO DE LICENÇA 
LP: LICENÇA PRÉVIA 
LI: LICENÇA INSTALAÇÃO 
LO: LICENÇA OPERAÇÃO 
LA: LICENÇA AMPLIAÇÃO 
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Of. 606-SMA/2013    Sobradinho, 12 de setembro de 2013. 
 
 
Ilma. Sra.: 
Ver. Maxcemira De Pellegrin Trevisan 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Sobradinho - RS 
 
 
      Senhora  Presidente: 
 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei 121, que  dispõe sobre o Licenciamento Ambiental e 
Florestal, cria o Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais – SMICA, 
institui as Taxas de Licenciamento Ambiental e Florestal do Município de Sobradinho e 
dá outras providências.  

Esta  Lei criando e instituindo o licenciamento 
ambiental e florestal de empreendimentos e atividades caracterizadas como de impacto 
ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal 
ou convênio, foi baseada  nos termos da Lei Federal Complementar nº 140/2011 e da 
Resolução CONSEMA nº 269/2012. 

Salientamos que os índices e os valores das 
taxas criadas por esta lei, foram previamente acordadas entre os Municípios da Região. 

Aguardando a aprovação deste projeto, em 
regime de urgência, desde já agradecemos. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
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